กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
1. การบรรลุซ% ึงวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท ไทยพาณิ ชย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริ ษัท”) ตระหนักถึงความสํา คั ญ
ของหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริ มและสร้ างเสริ มความเชื3อมัน3 ของผู้ถือหุ้นผู้มี
ส่วนได้ เสีย ตลอดจนสาธารณชน และเชื3 อว่าการปฏิ บัติ ตามหลักบรรษั ทภิ บาลและความรั บ ผิ ดชอบต่อสังคมจะ
เอื 8อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
เพื3อให้ บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ของบริ ษัทที3วา่ :
“บริษัทประกันชีวิตที%คุณไว้ วางใจ”
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ อ งปฏิบ ัติห น้ าที3ด้วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื3อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้
มาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุดและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1)

คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการตามจํานวนที3ที3ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนด แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน นอกจากนี 8 กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทังหมด
8
จะต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ1) และจํานวนกรรมการที3เป็ นผู้บริ หาร2) ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
8
ทัง8 นี 8 กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนกรรมการ
ทัง8 หมดต้ องมีสัญ ชาติไทย และกรรมการไม่น้อ ยกว่ากึ3งหนึ3งของจํ านวนกรรมการทัง8 หมดต้ องมีถิ3น ที3 อยู่ใน
ราชอาณาจักร

(2)

กรรมการจะต้ องมีคุณ สมบัติและความสามารถที3 เหมาะสม โดยต้ องไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที3 กฎหมาย
กําหนด

(3)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะเลื อ กกรรมการคนหนึ3 ง เพื3 อ แต่ ง ตั ง8 ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการอีกคนหนึง3 หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธาน
กรรมการทําหน้ าที3เป็ นประธานในที3ประชุมในกรณีที3ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที3ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที3ได้ รวมถึง ทําหน้ าที3ตามข้ อบังคับในกิจการซึง3 ประธานกรรมการมอบหมาย

(4)

คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล จะเป็ นผู้ คัด เลื อ กและเสนอชื3 อ บุ ค คลที3 มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื3อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเลือกตังเป็
8 นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที3วา่ งลง
หรื อเพื3อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณานําเสนอชื3อให้ ที3ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังต่
8 อไป
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3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งในทุกครั ง8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี โดยให้ กรรมการซึ3งอยู่ในตําแหน่งนานที3สุดเป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณี ที3กรรมการที3จะพ้ นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จํานวนที3ใกล้ เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 อย่างไรก็ตาม กรรมการซึง3 พ้ นจาก
ตําแหน่ง อาจได้ รับการเลือกตังให้
8 กลับเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที3 เป็ นกรรมการอิ ส ระจะดํ ารงตํ าแหน่ งได้ ไม่ เกิ น กว่า 9 ปี นับ จากวัน ที3 ได้ รับ การแต่งตัง8 ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการอิสระครัง8 แรก ทังนี
8 8 เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากที3ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประการอื3น
4. อํานาจ หน้ าที%และความรั บผิดชอบ
อํานาจ หน้ าที3และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามที3ได้ กําหนดไว้ ในกฎหมาย หนังสือบริ คณห์
สนธิ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที3ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ รวมทัง8 ให้ มีอํานาจ หน้ าที3 และ
ความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 8ด้ วย
(1)

กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริ ษัท รวมทังพิ
8 จารณาอนุมตั ินโยบายและทิศทางใน
การดําเนินงานของบริ ษัท กํากับดูแลให้ มีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที3อนุมตั ิไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที3ดี

(2)

พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางด้ านการบริ หารความเสี3ยงโดยรวมของบริ ษัทซึง3 อย่าง
น้ อยต้ องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษัท3) และต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทางการที3เกี3ยวข้ อง รวมทังมี
8 การ
พิจารณาทบทวนอย่างสมํ3าเสมอ และต้ องดําเนินการให้ มนั3 ใจว่า บริ ษัทมีนโยบายบริ หารความเสี3ยงและระบบ
จัดการที3มีประสิทธิผลครอบคลุมทัว3 ทังองค์
8 กร

(3)

พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการประกอบธุรกิ จอื3น4) ติดตาม
ควบคุมดูแลให้ การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื3น4) ของบริ ษัทมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์
ลักษณะของธุรกิจและภาระผูกพันที3 มีอยู่ โดยคํานึงถึงความมั3นคง สถานะทางการเงิน การดําเนิ นงานของ
บริ ษัท รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี3ยง

(4)

พิจารณาอนุมตั ินโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน3 และสินบน รวมถึงกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี3ยงให้ มีผลครอบคลุม การดํ าเนิ นธุรกิ จทัง8 หมดของบริ ษัทและการดําเนิ นการใด ๆ ที3 อาจ
ก่อให้ เกิดความเสี3ยงต่อการคอร์ รัปชัน3 และสินบน โดยมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื3อง

(5)

กํ ากับ ดูแ ล ติ ด ตามการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ตลอดเวลา เพื3 อ ให้ มั3น ใจว่า กรรมการที3 เป็ นผู้บ ริ ห าร2) และ
ฝ่ ายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมาย และนโยบายที3กําหนดไว้ รวมถึงกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการรายงาน
การปฏิบตั ิงานที3ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับภายในของบริ ษัท
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(6)

กําหนดนโยบายการควบคุมภายในที3สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี3ยงรวม โดยให้ บริ ษัทมีโครงสร้ าง
องค์กรและมาตรการที3เกี3ยวข้ องกับการควบคุมภายในที3เหมาะสมสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและ
กิจกรรมหลัก3) รวมทัง8 ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที3มีประสิทธิ ภาพ
พร้ อมทังกํ
8 ากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที3ดีและมีประสิทธิภาพและให้ มีระบบการแบ่งแยกหน้ าที3
อย่างชัดเจน มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที3เหมาะสม

(7)

พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง8 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย (Board Committees) และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปลี3 ย นแปลง
องค์ประกอบและการเปลี3ยนแปลงที3มีนยั สําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที3ได้ แต่งตัง8

(8)

จัดให้ มีบทบัญญัติเกี3ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
และกํ ากับดูแลให้ บริ ษัทกํ าหนดนโยบายเรื3 องการกํ ากับดูแลกิ จการที3 ดีให้ ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี3ยวข้ องอย่างเหมาะสม มีความเป็ นธรรมในทางธุรกิจ การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม

(9)

กํากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน และกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีเงินกองทุนในระดับที3มนั3 คงและเพียงพอที3จะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทังในปั
8 จจุบนั และอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนของบริ ษัทอย่างสมํ3าเสมอ

(10) กํากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบงานที3สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้ อย่างต่อเนื3อง
(11) กํากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการจัดการและการจัดเก็บเอกสารที3เหมาะสม
(12) กํากับดูแลให้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที3เหมาะสมและเพียงพอ
(13) พิ จ ารณาอนุ มัติ น โยบายในการจ่ ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อื3 น สํ าหรั บ กรรมการบริ ษั ท สมาชิ ก ใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง5)
(14) ให้ ความเห็นชอบจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื3นสําหรับกรรมการบริ ษัท และสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ที3ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก่อนเสนอ
ที3ประชุมผู้ถือหุ้นเพื3อพิจารณาอนุมตั ิ
(15) แต่งตังและพิ
8
จารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื3น รวมทัง8 กําหนดแนวทางการประเมินผลงานใน
ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง5)
(16) ดูแลให้ บริ ษัทจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งสําหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูง5) รวมถึงให้ มี
การทบทวนอย่างสมํ3าเสมอ
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5. การประชุม
(1)

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทัง8 หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ

(2)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งประชุม อย่ างน้ อ ย 3 เดื อ นต่อ ครั ง8 ทัง8 นี 8 กรรมการจะต้ อ งเข้ าร่ วมประชุม ของ
คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง8 เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น

(3)

หนังสือนัดประชุมและเอกสารที3เกี3ยวข้ องกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องส่งให้ แก่กรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื3อให้ กรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ เว้ นแต่
ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็ นเร่ งด่วน

(4)

การวินิจฉัยชีข8 าดของที3ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการหนึ3งคนมีเสียงหนึ3งในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึง3 มีส่วนได้ เสียในเรื3 องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื3 องนัน8 ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มขึ 8นอีกหนึง3 เสียงเป็ นเสียงชี 8ขาด

6. คณะกรรมการชุดย่ อย
(1)

คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี3 ย ง และคณะกรรมการลงทุ น รวมทัง8 ยัง สามารถจัด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื3 น ๆ ตามความ
เหมาะสมเพื3อสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการดําเนินการตามความรับผิดชอบ
นอกจากนี 8 คณะกรรมการบริ ษัทควรดําเนินการให้ มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหา
8
และคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยอาจกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นชุดเดียวกันได้

(2)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเป็ นกรรมการของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุดย่อยซึ3งกําหนดสาระสําคัญเกี3ยวกับองค์ประกอบ หน้ าที3รับผิดชอบการบริ หารจัดการ และ
เรื3 องอื3นใดที3 เกี3ยวข้ องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที3 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ทางการหรื อกฎหมายที3เกี3ยวข้ อง
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7. นิยาม
1) “กรรมการอิสระ” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที3ระบุอยู่ในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเรื3 องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขในการรั บเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุม
ภายในของบริ ษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2557 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื3 อง แนวปฏิบตั ิ โครงสร้ าง คุณสมบัติ และข้ อพึงปฏิบตั ิที3ดีของกรรมการบริ ษัทประกันชีวิตและ
บริ ษัทประกันวินาศภัย (รวมถึงการแก้ ไขประกาศใด ๆ ในเรื3 องดังกล่าวในอนาคต)
2) “กรรมการที% เป็ นผู้ บ ริ ห าร” ให้ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ “กรรมการที3 มี ส่วนร่ วมบริ ห ารงาน” ที3 ร ะบุ อ ยู่ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื3 อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขใน
การรั บเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริ ษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2557 (รวมถึง การ
แก้ ไขประกาศใด ๆ ในเรื3 องดังกล่าวในอนาคต)
3) “กิจกรรมหลั กของบริ ษั ท” ได้ แก่ การออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ การกํ าหนดอัตราเบี ย8 ประกันภัย การ
พิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื3น ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื3 อง แนวปฏิบัติ โครงสร้ าง
คุณสมบัติ และข้ อพึงปฏิบตั ิที3ดีของกรรมการบริ ษัทประกันชีวิตและบริ ษัทประกันวินาศภัย ลงวันที3 31 กรกฎาคม
2557 (รวมถึงการแก้ ไขประกาศใด ๆ ในเรื3 องดังกล่าวในอนาคต)
4) “การประกอบธุ รกิจอื%น” ครอบคลุม ธุรกิ จตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย เรื3 องการลงทุนประกอบธุรกิจอื3นของบริ ษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 (รวมถึงการแก้ ไขประกาศใด ๆ ใน
เรื3 องดังกล่าวในอนาคต)
5) “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (SEVP) รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (EVP) หรื อ
ผู้ซงึ3 มีตําแหน่งเทียบเท่า
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Board of Directors Charter
SCB Life Assurance Public Company Limited
1. Achieving the Vision
The Board of Directors (the “Board”) of SCB Life Assurance Public Company Limited (“the Company”)
recognizes the importance of good corporate governance and corporate social responsibility in promoting
and strengthening the trust of its shareholders, stakeholders and the public, and believes that adherence
to good corporate governance and corporate social responsibility practices will be of shareholders’
interests.
In order to achieve the vision of the Company:
“Your Trusted Life Insurer”
The Board shall perform its duty with responsibility, due care and in good faith by using the highest
standard of ethics and proceeding in accordance with applicable laws.
2. Composition and Qualifications
(1) The number of directors on the Board must be in accordance with that stipulated by the
shareholders’ meeting, but must not be less than 5 directors. In addition, at least one-fourth (1/4) of
the total number of directors must be Independent Directors1), and the number of Executive
Directors2) on the Board must not exceed one-third (1/3) of the total number of directors.
The directors may be shareholders of the Company. However, at least three-fourths (3/4) of the total
number of directors must be Thai nationals and at least one-half (1/2) of the total number of directors
must reside in the Kingdom of Thailand.
(2) The directors must have appropriate qualifications and competence, and must not have prohibited
characteristics as specified by applicable laws.
(3) The Board shall select one director to be appointed as the Chairman of the Board. The Board may
select another director or other directors to be the Vice-Chairman or the Vice-Chairmen. The ViceChairman shall be the Chairman of the Board in case the Chairman is not present at the meeting or
cannot perform his duty and shall perform duties specified in the Company’s articles of association
where so assigned by the Chairman of the Board.
(4) The Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee shall select and nominate to
the Board a candidate who has appropriate qualifications for taking a position as the Company’s
director in order for the Board to consider appointing such candidate as a director in replacement of
a vacant position, or to further propose such candidate to the shareholders’ meeting for election.
Approved by the Board of Directors on 11 August 2017.
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3. Term
One-third (1/3) of the directors of the Board shall retire at every annual general meeting of the
shareholders. The directors who have been in office for the longest period shall be retired. If the number of
directors as such is not a multiple of three, the closest number of directors to one-third (1/3), but not
exceeding one-third (1/3), shall apply. However, any retired director may be re-elected.
Independent Directors shall not serve for more than 9 years from the date of first appointment, unless
otherwise approved by the Board meeting
4. Authority, Duties and Responsibilities
The authority, duties and responsibilities of the Board are those stipulated by laws, the memorandum of
association, the Company’s objectives, the articles of association, the resolutions of shareholders’
meetings and the resolutions of the Board. The Board shall also have authority, duties and responsibilities
to carry out the following activities:
(1)

to determine overall strategic directions and objectives for the Company, including to consider and
approve the policies and operational directions of the Company, as well as to oversee and monitor
the efficiency and effectiveness of the implementation of the approved policies and to adhere to
good corporate governance;

(2)

to consider and approve overall policies, procedures and risk management control for the
Company, which must at least cover the Main Activities of the Company3) and be in accordance
with applicable laws, including to regularly review and take actions in order to ensure that the
Company has effective risk management policies and management system thereof covering the
whole organization;

(3)

to consider and approve the policy framework for investment, operation of life insurance business
and operation of other businesses4), including to oversee and monitor that the Company’s
investment and operation of other businesses4) are appropriate and conform to the circumstances,
type of business and existing obligations, taking into account the Company’s stability, financial
status, business operation as well as corporate governance and risk management;

(4)

to consider and approve the Anti-Corruption and Bribery Policy and exercise supervision to ensure
that the Company has an internal control and risk management system for all business operations of
the Company including for any undertakings that are potentially exposed to the risk of corruption
and bribery with an ongoing monitoring system.
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(5)

to regularly oversee and monitor the Company’s business operation to ensure that the Executive
Directors2) and the management carry out their duties in accordance with applicable laws and
approved policies, including to oversee that the Company has an operational reporting system in
respect of the noncompliance of applicable laws, rules and the Company’s internal regulations;

(6)

to set internal control policy in accordance with overall risk management policy that enables the
Company to have appropriate organizational structure and relevant internal control measures for the
purpose of conducting financial activities and Main Activities3) of the Company, including to engage
and oversee that the Company has effective internal controls and internal audits, including clear
systems in respect of division of functions, as well as appropriate checks and balances;

(7)

to appoint the Board Committees and approve the changes to their composition including the
changes having material implications for the operations of the Board Committees that have been
established;

(8)

to establish provisions in relation to code of conduct and business ethics, including ethics for
directors, management and employees, and to ensure that the Company has set the policies in
respect of good corporate governance clearly in writing, reasonably taking into account the
interests of all relevant parties, including fairness in conducting business and observance of
shareholders’ rights and fair treatment;

(9)

to oversee an adequate capital fund and to ensure that the Company’s capital fund remains at a
level that ensures stability and is adequate for current and future business operations, including to
monitor the status of the capital fund regularly;

(10) to oversee that the Company has systems in place to ensure continuity of business operation;
(11) to oversee that the Company has appropriate management and filing systems in relation to the
Company’s documents;
(12) to oversee that the Company has appropriate and adequate remuneration policies;
(13) to consider and approve the policies relating to the payment of the remuneration and other
benefits of the directors, members of the Board Committees, Managing Director and Senior
Executives5);
(14) to endorse the amount of the remuneration and other benefits offered to the directors and
members of the Board Committees which has been considered by the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee prior to proposal thereof to the meeting of shareholders for
approval;
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(15) to appoint the Managing Director and Senior Executives and determine the remuneration and
other benefits including guidelines for the performance assessment of the Managing Director and
Senior Executives5);
(16) to ensure that the Company has a succession plan for the position of the Managing Director and
Senior Executives5) and to review such plan regularly.
5. Meeting
(1)

At a meeting of the Board, not less than one-half (1/2) of the total number of directors must be
present to form a quorum.
The Chairman of the Board shall call the Board meetings.

(2)

The Board shall hold a meeting at least once every three months. The directors shall attend every
Board meeting and shareholders’ meeting unless there is overriding necessity to not attend.

(3)

Unless it is a matter of necessity and urgency, notices and relevant documents relating to the
meetings of the Board must be provided to all directors at least 7 days prior to the date of meeting,
so that the directors would have sufficient time to study the information.

(4)

The decisions of the meeting of the Board shall be made by a majority of votes. Each director is
entitled to one vote, but a director who has interest in any matter shall not be entitled to vote on
such matter. In case of an equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

6. Board Committees
(1)

The Board shall appoint the Board Committees, which are the Audit Committee, the Risk
Management Committee and the Investment Committee, and may appoint additional Board
committees as the Board deems appropriate to assist the Board in carrying out any business under
its responsibilities.
In addition, the Board may appoint the Nomination Committee and the Compensation Committee
whereby such Board Committees may be formed as one Board Committee.

(2)

The Board shall, as it may deem appropriate and in accordance with applicable laws and
regulations, consider and approve the appointment of the members of the Board Committees and
the charters of the Board Committees, in which the essence with regard to the composition, duties
and responsibilities, administration, and other matters relating to the Board Committees under
applicable laws are included.
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7. Definitions
1)

“Independent Director” has the same meaning as the one assigned to such term in the Insurance
Commission’s Notification Re: Rules, Procedures and Conditions on the Acceptance of Payment,
Payment, Audit and Internal Control of Life Insurance Companies B.E. 2557 and the Office of
Insurance Commission’s Guidelines Re: Structure, Qualifications and Rules of Good Conduct for
Directors of Life Insurance Companies and Non-Life Insurance Companies (including any future
amendments thereto).

2)

“Executive Director” has the same meaning as “Director with Management Authority” in the
Insurance Commission’s Notification Re: Rules, Procedures and Conditions on the Acceptance of
Payment, Payment, Audit and Internal Control of Life Insurance Companies B.E. 2557 (including any
future amendments thereto).

3)

“Main Activities of the Company” includes product design and development, premium
determination, underwriting, claim handling, reinsurance, investment and Operation of Other
Businesses according to the Office of Insurance Commission’s Guidelines Re: Structure,
Qualifications and Rules of Good Conduct for Directors of Life Insurance Companies and Non-Life
Insurance Companies dated 31 July 2014 (including any future amendments thereto).

4)

“Operation of Other Businesses” includes the businesses according to the Insurance Commission’s
Notification Re: Investment for Operation of Other Businesses of Life Insurance Companies B.E.
2556 (including any future amendments thereto).

5)

“Senior Executive” means Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP)
or a person who has equivalent position.
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