การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมก�รบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยยึดหลัก
คว�มโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ให้คณะกรรมก�ร ผูบ้ ริห�ร และพนักง�นทุกคนใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รปฏิบตั งิ �นต�มคว�มรับผิดชอบของตนอย่�ง
ดีที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริห�รจัดก�รเป็นม�ตรฐ�น เป็นธรรม โปร่งใส ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่�ระยะย�วให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย สนับสนุนและส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบ�ยสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น ก�รมีส่วนแบ่ง
ในกำ�ไรของกิจก�ร ก�รได้รบั ข่�วส�ร ข้อมูลของกิจก�รอย่�งเพียงพอ ก�รเข้�ร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ก�รจัดสรรเงินปันผล ก�รกำ�หนดหรือก�ร
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ ก�รรับทร�บกฎเกณฑ์และวิธีก�รในก�ร
เข้�ร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�ในแต่ละว�ระก่อนก�รประชุมต�มเวล�อันควร มีโอก�สซักถ�มกรรมก�รทั้งในที่
ประชุมและส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน ได้แก่
นโยบ�ยในก�รเปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยส�ม�รถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รล่วงหน้�ในเวล�อันสมควร ก�รเปิด
โอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเอง ส�ม�รถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ ม�ประชุมและออกเสียงลงมติแทน
และเปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยส�ม�รถเสนอเพิม่ ว�ระก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันกรณี
ที่กรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ ก�รกำ�หนดให้กรรมก�รบริษัทฯ และ
ผู้บริห�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้� พนักง�น คู่ค้�
ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้�หนี้ ชุมชน สังคม หรือภ�ครัฐ รวมถึงคู่แข่ง ก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพ�ะเรื่องที่
มีผลกระทบต่อก�รประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่� ก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อม
และสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน แนวปฏิบัติในก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชันและก�รแจ้งเบ�ะแสในก�รกระทำ�ผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบ�ะแส ก�รจัดให้มีช่องท�งในก�รให้ข้อเสนอแนะ ติชม
หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมก�รบริษัทฯ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่�ง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวล� เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บอย่�งเท่�เทียมกัน ข้อมูลสำ�คัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย
ได้แก่ โครงสร้�งผูถ้ อื หุน้ สถ�นก�รณ์ท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น คณะกรรมก�รและผูบ้ ริห�ร ก�รร�ยง�นก�รซือ้ -ข�ย/ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และก�รจัดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ สือ่ ส�รกับบุคคลภ�ยนอกทีเ่ กีย่ วข้องอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม รวมถึง
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รก�รดำ�เนินง�นตลอดจนผลประกอบก�รของบริษัทฯ สู่ส�ธ�รณะ ผ่�นท�งสื่อต่�งๆ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมก�รที่มีวิสัยทัศน์ ภ�วะผู้นำ� มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถ
เฉพ�ะด้�น ทักษะที่หล�กหล�ยเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ก�รประชุมคณะกรรมก�ร และคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง
ในปี 2560 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อก�รประเมิน
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบ�ยคณะกรรมก�ร หมวดก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร หมวดโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
หมวดแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมก�ร หมวดก�รจัดเตรียมและดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�ร และหมวดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมก�ร
สำ�หรับวิธีก�รประเมินได้ให้กรรมก�รแต่ละท่�นให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำ�คะแนนก�รประเมินในแต่ละข้อของกรรมก�ร
ทุกท่�นม�รวมกันแล้วห�รด้วยจำ�นวนกรรมก�ร ผลก�รประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.88 คะแนน จ�กคะแนนเต็ม 5
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60 ใกล้เคียงกับผลก�รประเมินในปีที่ผ�่ นม� ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
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ธรรม�ภิบ�ลนำ�ผลก�รประเมินไปพิจ�รณ�เพื่อปรับปรุงก�รปฏิบัติให้เหม�ะสมต่อไป
สำ�หรับร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษทั ฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ล และเอ�ใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� พนักง�น
หน่วยง�นที่กำ�กับดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง โดยเน้นก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุนที่ดี ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้ประก�ศรับก�รปฏิบัติต�มหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุน
(Investment Governance Code: I Code) โดยได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำ� “นโยบ�ยธรรม�ภิบ�ล
ก�รลงทุน” ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�น ใช้เป็นหลักปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีคว�ม
รับผิดชอบ มีก�รตัดสินใจ และติดต�มก�รลงทุนที่มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนเข้�ไปมีส่วนร่วมดูแลบริษัทที่ลงทุนให้ประกอบธุรกิจ โดย
มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนำ�ม�ซึ่ง
ผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย
2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรือ่ งซึง่ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษทั ฯ แบ่งเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
2. คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะผู้บริห�ร* แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง (2) คณะกรรมก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน (3) คณะกรรมก�รลงทุน (4) คณะกรรมก�รประกันภัยและสินไหมทดแทน
(5) คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ (6) คณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (7) คณะ
กรรมก�รบริห�รด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ (8) คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนที่มีคว�มยุ่งย�กซับซ้อน หรือมีค่�
เสียห�ยมูลค่�สูง และ (9) คณะกรรมก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�ร
หม�ยเหตุ * - คณะกรรมก�รลำ�ดับที่ (1) - (6) ได้รับก�รแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2554
- คณะกรรมก�รลำ�ดับที่ (7) ได้รับก�รแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริห�ร และจัดทำ�เป็นประก�ศของบริษัทฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่
1 กุมภ�พันธ์ 2556
- คณะกรรมก�รลำ�ดับที่ (8) ได้รับก�รแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริห�ร เมื่อวันที่ 15 สิงห�คม 2559
ซึ่งคณะกรรรมก�รเฉพ�ะเรื่องทั้ง 8 คณะดังกล่�วได้มีก�รปรับปรุงเพิ่มเติมล่�สุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริห�ร และจัดทำ�เป็น
ประก�ศ ของบริษัทฯ ที่ 2560/025 ลงวันที่ 25 ธันว�คม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่ มกร�คม 2561
เป็นต้นไป
สำ�หรับคณะกรรรมก�รลำ�ดับที่ (9) ได้รับก�รแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริห�ร และจัดทำ�เป็นประก�ศของบริษัทฯ ที่ 2560/025
ลงวันที่ 25 ธันว�คม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่ มกร�คม 2561 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ชุดต่�งๆ จำ�นวน
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล โดยแต่งตั้ง
กรรมก�รและผูบ้ ริห�ร แต่ไม่รวมประธ�นกรรมก�ร เป็นคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรือ่ ง เพือ่ ช่วยกลัน่ กรองง�นสำ�คัญให้เป็นไปอย่�งรอบคอบ
และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลของหน่วยง�นภ�ครัฐ แต่ละคณะมีว�ระก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตคว�มรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560) ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทฯ ที่เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน
3 ท่�น โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประก�ศเภสัช ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. น�งส�วพจนีย์ ธนวร�นิช
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
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กรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�นมีทักษะ คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นบัญชี ก�รเงินที่
เป็นที่ยอมรับ โดยกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�นมีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของ
งบก�รเงินของบริษัทฯ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. สอบท�นให้บริษัทฯ มีร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีคว�มสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ โดย
ครบถ้วนและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบท�นและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน
(Internal Audit) และระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมต�มกรอบที่ได้รับก�รยอมรับเป็นม�ตรฐ�น
ส�กล รวมถึงกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และคว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบใน
ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งผู้บังคับบัญช�สูงสุดของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
3. สอบท�นให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ �มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้�ง บุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทัง้ เข้�ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี �่ ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย อย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่�ยบริห�รเพื่อก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะ
กรรมก�รตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้
(ก) ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(ข) ก�รทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน
(ค) ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัยหรือกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้อง
ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ
(ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ
(ค) คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
(ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมก�รตรวจสอบได้รบั จ�กก�รปฏิบตั หิ น้�ทีต่ �มกฎบัตร (Charter)
(ซ) ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ
8. สอบท�นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีระบบต่�งๆ ในก�ร
ต่อต้�นก�รคอร์รัปชันต�มที่ได้ร�ยง�นไว้ในแบบประเมินตนเองของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
9. ปฏิบัติก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย ด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กำ�หนดไว้อย่�งน้อย 4 ครั้งต่อปี
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1.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560) ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 4 ท่�น
มีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
2. น�ยสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
3. หม่อมร�ชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
4. น�ยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
โดยประธ�นคณะกรรมก�รและกรรมก�รอย่�งน้อยอีก 1 ท่�น ต้องเป็นกรรมก�รอิสระ ซึ่งทุกครั้งที่มีก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รใหม่ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� จะทำ�หน้�ทีพ่ จิ �รณ�ทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมก�รบริษทั ฯ เพือ่ กำ�หนด
คุณสมบัติที่เหม�ะสมของกรรมก�รใหม่ เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับคณะกรรมก�รบริษัทฯ
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วนจำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รให้เหม�ะสมกับองค์กร
2. พิจ�รณ�สรรห�บุคคลเพือ่ ทดแทนกรรมก�รในกรณีทคี่ รบว�ระ ล�ออก หรือกรณีอนื่ ๆ และนำ�เสนอให้ผถู้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�สรรห�บุคคลเพื่อทดแทนประธ�นคณะผู้บริห�ร และผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ในกรณีที่ครบว�ระ ล�ออก หรือ
กรณีอื่นๆ และนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้ง
4. ดูแลและกำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมก�ร ประธ�นคณะผู้บริห�ร และ
ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ให้เหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งประธ�นคณะผู้บริห�ร และผู้อำ�นวยก�รใหญ่
ก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
เป็นแบบเฉพ�ะกิจเมื่อมีคว�มจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่� 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560) ประกอบด้วยกรรมก�ร และ/หรือ ผู้บริห�ร จำ�นวน 3 ท่�น
มีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
2. น�งณินทิร� โสภณพนิช กรรมก�รอิสระและกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
3. น�ยพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมก�รและกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
โดยประธ�นคณะกรรมก�รต้องเป็นกรรมก�รอิสระ
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. พิจ�รณ�กำ�หนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มหลักก�ร
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเหม�ะสม
2. พิจ�รณ�กำ�หนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วกับจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ แี ก่
กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ
3. ติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่องและ
เหม�ะสม
4. ร�ยง�นผลก�รปฏิบตั งิ �นต่อคณะกรรมก�รบริษทั ฯ เกีย่ วกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมคว�มเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม
ก�รประชุมคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
เป็นแบบเฉพ�ะกิจเมื่อมีคว�มจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่� 1 ครั้งต่อปี
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2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริห�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะผู้บริห�ร แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน คณะกรรมก�รลงทุน คณะกรรมก�รประกันภัยและสินไหมทดแทน
คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ คณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น คณะกรรมก�รบริห�ร
ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนที่มีคว�มยุ่งย�กซับซ้อน หรือมีค่�เสียห�ยมูลค่�สูง และ
คณะกรรมก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�ร โดยแต่งตั้งผู้บริห�รเป็นคณะกรรมก�รช่วยกลั่นกรองเรื่องสำ�คัญเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น
และกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทฯ เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ของหน่วยง�นภ�ครัฐที่กำ�กับดูแลธุรกิจประกันวิน�ศภัย และมีก�รดำ�เนินก�ร
อย่�งมีประสิทธิภ�พ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตคว�มรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมก�ร และ/หรือ ผู้บริห�รอย่�งน้อย 5 ท่�น มีว�ระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดและพิจ�รณ�ทบทวนกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และขอบเขตก�รบริห�ร
คว�มเสีย่ ง ให้ครอบคลุมคว�มเสีย่ งประเภทต่�งๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ อ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้ เงินกองทุน ชือ่ เสียง หรือก�รดำ�รงอยูข่ องบริษทั ฯ
2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้มกี �รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์และเป้�หม�ยในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ
3. ประเมินคว�มเพียงพอของม�ตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ
4. จัดให้มกี �รประชุมเพือ่ ติดต�มสถ�นะคว�มเสีย่ ง รวมถึงคว�มคืบหน้�ในก�รบริห�รคว�มเสีย่ งและให้ขอ้ เสนอแนะ
ในสิง่ ทีต่ อ้ งดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�รคว�มเสีย่ งและนโยบ�ยบริห�รคว�มเสีย่ งและกลยุทธ์ทกี่ �ำ หนด
และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ รับทร�บอย่�งน้อย 3 เดือน/ครั้ง
5. สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นบริห�รจัดก�รคว�มเสีย่ งให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รบริห�รคว�มเสีย่ งองค์กร
2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ อย่�งน้อย 7 ท่�น มีว�ระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 1 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�กับดูแลและสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ให้เกิดขึน้ ในองค์กรอย่�งยัง่ ยืน เช่น
BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่�งก้�ว
2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รพัฒน�สังคมและสิง่ แวดล้อมภ�ยใต้แนวท�งก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเพื่อให้ทำ�ง�นเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด�้ นก�ร
พัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�และส่งเสริมก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ ที่สนับสนุนคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจ�รณ�กิจกรรมหรือโครงก�รใหม่ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อก�รพัฒน�องค์กรเพือ่ ให้ทนั ต่อก�รเปลีย่ นแปลงและเติบโต
อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ
5. กำ�หนดทิศท�งก�รทำ�แผนเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและแผนพัฒน�พนักง�นให้มีคว�มสอดคล้องกับแผนและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คว�มเห็นในก�รนำ�เสนอแผนง�นของหน่วยง�นต่�งๆ
6. พิจ�รณ�นำ�เสนอก�รนำ�บริษัทฯ เข้�ร่วมประกวดร�งวัลต่�งๆ ในโครงก�รที่หน่วยง�นภ�ยนอกมีก�รจัดขึ้น และ
ควบคุมให้สำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์
7. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ อย่�งน้อย 6 เดือน/ครั้ง
2.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริห�รที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รลงทุน ตล�ดเงิน
และตล�ดทุน อย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนและนโยบ�ยก�รประกอบธุรกิจอื่นที่เหม�ะสม ยืดหยุ่นได้ต�มสภ�วะที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
2. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�และอนุมัติก�รลงทุนในวงเงินเกินกว่� 200 ล้�นบ�ทต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่� 800 ล้�นบ�ทต่อครั้ง และ
ห�กเกินกว่� 800 ล้�นบ�ทต่อครั้ง ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป
4. กำ�กับดูแลสถ�นะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบท�นและปรับเปลี่ยนนโยบ�ยก�รลงทุนเพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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6. ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจอื่นอีกหน้�ที่หนึ่ง โดยกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับ
คณะกรรมก�รลงทุน
2.4 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน ประกอบด้วยผู้บริห�รที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับก�รรับประกันภัย และก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงก�รประกันภัยต่อ อย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ ก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนที่เหม�ะสมยืดหยุ่นต�ม
สภ�วะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอต่อคณะผู้บริห�ร
2. พิจ�รณ�และอนุมัติแนวท�งก�รกำ�หนดอัตร�เบี้ยประกันภัย
3. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ และก�รพิจ�รณ�
ค่�สินไหมทดแทนของบริษัทฯ
4. พิจ�รณ�และอนุมัติขอบเขตอำ�น�จในก�รรับประกันภัยและค่�สินไหมทดแทน
5. สอบท�นและปรับเปลี่ยนนโยบ�ยก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ และก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนเพื่อ
ให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริห�รทีม่ คี ว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและระบบง�น อย่�งน้อย 5 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏิบตั งิ �นและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. พิจ�รณ�อนุมตั แิ ผนง�นหรือโครงก�รใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้สนับสนุนก�รปฏิบตั งิ �น
3. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นหรือโครงก�รในหลักก�รรวมถึงงบประม�ณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ
4. พิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ติดต�มผลสำ�เร็จของก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศไปใช้ในโครงก�รหรือแผนง�นต่�งๆ
6. ทบทวนนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏิบตั งิ �นห�กไม่เป็นไปต�มวัตถุประสงค์
2.6 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประกอบด้วยผู้แทนน�ยจ้�ง 1 ท่�น
ผู้แทนระดับบังคับบัญช� 5 ท่�น และผู้แทนลูกจ้�งระดับปฏิบัติก�ร 6 ท่�น เป็นกรรมก�ร มีว�ระ 2 ปี ประชุมอย่�งน้อย 2 เดือน/
ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. สำ�รวจด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 เดือน/ครั้ง
2. ร�ยง�นและเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ถกู ต้องต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น และ/หรือ ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพือ่ คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของลูกจ้�ง ผูร้ บั เหม� และบุคคลภ�ยนอก
ที่เข้�ม�ปฏิบัติง�นหรือเข้�ม�ใช้บริก�รในสถ�นประกอบกิจก�รต่อน�ยจ้�ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบกิจก�ร
4. กำ�หนดกฎระเบียบด้�นคว�มปลอดภัย ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบกิจก�รเสนอต่อ
น�ยจ้�ง
5. จัดทำ�นโยบ�ย แผนง�นประจำ�ปี โครงก�ร หรือกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมใน
ก�รทำ�ง�น เพื่อป้องกันและลดก�รเกิดอุบัติเหตุ ก�รประสบอันตร�ย หรือก�รเจ็บป่วยอันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�น หรือคว�มไม่ปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�นเสนอต่อน�ยจ้�ง
6. จัดทำ�โครงก�รหรือแผนก�รฝึกอบรมเกีย่ วกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น รวมถึง
ก�รอบรมเกี่ยวกับบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในด้�นคว�มปลอดภัยของลูกจ้�ง หัวหน้�ง�น ผู้บริห�ร น�ยจ้�ง และบุคล�กรทุก
ระดับเพื่อเสนอต่อน�ยจ้�ง
7. ติดต�มคว�มคืบหน้�เรื่องที่เสนอน�ยจ้�ง
8. ร�ยง�นผลก�รปฏิบตั งิ �นประจำ�ปี รวมทัง้ ระบุปญั ห� อุปสรรค และข้อเสนอแนะในก�รปฏิบตั หิ น้�ทีค่ ณะกรรมก�ร
เมื่อปฏิบัติหน้�ที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อน�ยจ้�ง
9. ปฏิบตั หิ น้�ทีเ่ กีย่ วกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นอืน่ ต�มทีน่ �ยจ้�งมอบหม�ย
10. กำ�กับดูแลให้มีก�รดำ�เนินกิจกรรม 5ส อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมไปถึงก�รส่งเสริมพัฒน�และรักษ�ม�ตรฐ�น
5ส ให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง
11. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�ร (Management Committee) อย่�งน้อย 2 ครั้ง/ปี
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2.7 คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริห�รทีม่ คี ว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�ม
เข้�ใจเกี่ยวกับระบบส�รสนเทศภ�ยในองค์กร อย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ย วัตถุประสงค์ โครงสร้�งและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รบรรลุวัตถุประสงค์ด�้ นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ ก�รปฏิบัติ
ต�มนโยบ�ยและกฎหม�ย รวมถึงคว�มจำ�เป็นในก�รปรับปรุงและพัฒน�ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพย�กรสำ�หรับก�รจัดตั้งระบบ ก�รใช้ง�นและบริห�รจัดก�ร ก�รตรวจสอบและทบทวน ก�รบำ�รุง
รักษ� และก�รปรับปรุงระบบบริห�รคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
4. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.8 คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน หรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูง ดำ�เนินก�รในรูปคณะกรรมก�ร
ประกอบด้วยผู้บริห�รที่มีอำ�น�จตัดสินใจชี้ข�ดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยง�นพิจ�รณ�สินไหมทดแทน หน่วยง�นรับประกันภัย
หน่วยง�นกฎหม�ย และหน่วยง�นดูแลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย มีว�ระ 2 ปี โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. พิจ�รณ�และตัดสินชี้ข�ดเรื่องร้องเรียนที่มีคว�มยุ่งย�กซับซ้อน หรือมีค่�เสียห�ยมูลค่�สูงตั้งแต่ 50 ล้�นบ�ท โดย
พิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกส�รเพิ่มเติม (ถ้�มี)
2. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.9 คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างงานบริหารอาคาร ประกอบด้วยผูบ้ ริห�รอย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่�งน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�รในภ�พรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบ�ยให้เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นและโครงก�รในหลักก�ร รวมถึงงบประม�ณที่เกี่ยวข้องกับง�นบริห�รอ�ค�ร พร้อมทั้ง
ติดต�มผลสำ�เร็จของแผนและโครงก�รต่�งๆ
3. พิจ�รณ�อนุมัติค่�ใช้จ่�ยทั่วไปและค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับง�นที่มีลักษณะเฉพ�ะ/หรือโครงก�ร/หรือที่มีลักษณะประจำ�
ต�มกำ�หนดเวล�ในวงเงินเกิน 5 แสนบ�ทขึ้นไป
4. พิจ�รณ�อนุมัติกำ�หนดร�ค�ให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น และก�รลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอ�ค�รที่ให้เช่�
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� เป็นผู้รับผิดชอบในก�รดูแลสัดส่วน
จำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษทั ฯ ให้เหม�ะสมกับองค์กร โดยทำ�หน้�ทีพ่ จิ �รณ�สรรห�บุคคลทีม่ คี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
และมีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อทดแทนกรรมก�ร ประธ�นคณะผู้บริห�ร และผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ในกรณีที่ครบว�ระ ล�ออก หรือกรณี
อื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่�วให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จ
หน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�” โดยมีก�รกำ�หนดคุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�
กรรมก�รเพื่อคัดเลือกกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง รวมถึงก�รกำ�หนดสิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อยในก�รแต่งตั้งกรรมก�ร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมก�รที่มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�น
ทักษะที่หล�กหล�ยเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำ�กัดเพศ รวมถึงมีคว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดีถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร
และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงคว�มคิดเห็นโดยอิสระในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย ส�ม�รถอุทิศเวล�และคว�มพย�ย�มให้กับก�รเป็นกรรมก�ร
บริษัทฯ ได้อย่�งเต็มที่
1.1.1 คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ นอกจ�กจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของก�รเป็นกรรมก�รบริษัทฯ แล้วกรรมก�รอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. ไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือเป็น
ผู้มีอำ�น�จควบคุม เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้�ร�ชก�ร
หรือที่ปรึกษ�ของส่วนร�ชก�ร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิตหรือโดยก�รจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอชื่อเป็นผู้บริห�รหรือผู้มี
อำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีมูลค่�ร�ยก�รตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่�กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ร�ยใหญ่หรือผูม้ อี �ำ น�จควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จ�กก�รมีลกั ษณะ
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ร�ยใหญ่
หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษ�กฎหม�ย ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ผู้ประเมิน
ร�ค�ทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปี จ�กบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมก�รทีไ่ ด้รบั ก�รแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ร�ยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้�งหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมก�รทีม่ สี ว่ นร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ทีป่ รึกษ�ทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือ
ถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขัน
ที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ
1.1.2 คุณสมบัติของกรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รบั มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร ให้ตดั สินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพ�ะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่สอบท�น
คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้
5. เป็นผู้ที่ส�ม�รถอุทิศเวล�และคว�มคิดเห็นอย่�งเพียงพอในก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รทดแทนกรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งเมื่อครบว�ระ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและ
สรรห�จะเสนอร�ยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมดังกล่�วไปยังคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับก�รรับรองและอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีหรือที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ �ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดกรอบในก�รแต่งตัง้ คณะกรรมก�ร
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมก�รของบริษทั ฯ มีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่� 5 คน และกึง่ หนึง่ ของกรรมก�รทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ่ นร�ชอ�ณ�จักร
2. กรรมก�รไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญช�ติไทย
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3. ก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�รลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก�รออกเสียงลง
คะแนนให้ใช้เสียงข้�งม�ก ห�กคะแนนเท่�กันให้ประธ�นที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด
4. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 และกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งอ�จ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับก�รแต่งตัง้ กรรมก�รทดแทนตำ�แหน่งกรรมก�รทีว่ �่ งลงในกรณีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่เนือ่ งม�จ�กก�รครบว�ระ ต้องได้รบั
อนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำ�กว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้�ม�เป็น
กรรมก�รดังกล่�วจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับว�ระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมก�รที่ออกไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
นอกจ�กนี้ เพื่อเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกัน บริษัทฯ
จึงได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อรับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็น
กรรมก�รล่วงหน้�ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม ถึง 31 ธันว�คมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นช่องท�งก�รแจ้งข้อมูลของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รเสนอชือ่
บุคคลเพือ่ รับก�รพิจ�รณ�เลือกตัง้ เป็นกรรมก�รล่วงหน้� พร้อมทัง้ แบบฟอร์มก�รเสนอชือ่ กรรมก�รแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธ�นคณะผู้บริห�ร ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจ�รณ�บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ และมีประสบก�รณ์ในธุรกิจประกันวิน�ศภัยเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้�ที่และ
ดำ�เนินกิจก�รง�นของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ได้ โดยดำ�เนินก�รคัดเลือกต�มระเบียบเกี่ยวกับก�ร
บริห�รทรัพย�กรบุคคล และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บ
ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภ�ยใต้คุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รของบริษัทฯ ทำ�ให้กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม
และคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ทั้งยังมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
แต่อย่�งใด
นอกจ�กนี้ บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ ตกลงท�งก�รค้�หรือร�ยก�รทีเ่ กีย่ วกับคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ หรือก�รให้บริก�รท�งวิช�ชีพ
ระหว่�งบริษัทฯ กับ กรรมก�ร กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ที่มีมูลค่�เกินกว่�ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด
อย่�งไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมก�รบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงห�คม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักก�รให้บริษทั ฯ
บริษัทร่วม และบริษัทย่อย ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมที่อ�จมีร�ยก�รระหว่�งกันกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ทั้ง
ร�ยก�รที่ทำ�ไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอน�คตได้ ห�กธุรกรรมเหล่�นั้นมีข้อตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทำ�กับคูส่ ญั ญ�ทัว่ ไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ทีป่ ร�ศจ�กอิทธิพลในก�รทีต่ นมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร
ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ร�ยก�รระหว่�งกัน
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องแผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�มีหน้�ที่สรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธ�นคณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ โดยวิธีสรรห�จ�กบุคคลภ�ยในก่อน หรือจ�กบุคคลภ�ยนอก
กรณีทจี่ �ำ เป็น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงหน้�ทีใ่ นก�รว�งแผนผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งต่อไปด้วย โดยลดคว�มเสีย่ งหรือผลกระทบจ�กก�รข�ดผูส้ บื ทอด
ตำ�แหน่งให้ม�กทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงให้มแี ผนก�รพัฒน�ผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งอย่�งสม่�ำ เสมอเพือ่ เป็นก�รเตรียมพร้อมด้�นคุณสมบัตใิ นก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบ�ย ดังนี้
1. คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� มอบนโยบ�ยในก�รคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�น
คณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ให้แก่ประธ�นคณะผู้บริห�รเป็นผู้พิจ�รณ�และดำ�เนินก�ร
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2. ประธ�นคณะผู้บริห�ร กำ�หนดคุณสมบัติคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ Competency ของผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�น
คณะผู้บริห�ร ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ รวมถึง ผู้บริห�รระดับสูงสุดของหน่วยง�นต�มโครงสร้�งองค์กร
3. ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ มีหน้�ที่ประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถและผลก�รปฏิบัติต�ม Competency ของผู้บริห�รสูงสุดของ
หน่วยง�น และจัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคลต�มหลักก�รของก�รพัฒน�บุคล�กร โดยควบคุมดูแลให้มีก�รพัฒน�ต�มแผนที่ว�งไว้ให้
ครบถ้วน และประเมินผลคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน� โดยก�รให้ Feed Back อย่�งเป็นรูปธรรม
4. ประธ�นคณะผู้บริห�ร ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ผู้บริห�รที่เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�นคณะผู้บริห�ร และตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�ทุกครั้งที่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
ประจำ�ปี ซึ่งจะนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้ทร�บในก�รประชุมกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี
การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�เป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�นคณะผูบ้ ริห�รและตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยก�รใหญ่ และนำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อกรรมก�รบริษทั ฯ ในว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทฯ ประจำ�ปี และคณะกรรมก�รบริษัทฯ นำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นในว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีต่อไป
สำ�หรับก�รแต่งตัง้ ผูบ้ ริห�รสูงสุดของหน่วยง�นต�มโครงสร้�งองค์กรให้เป็นหน้�ทีค่ ดั เลือกและแต่งตัง้ โดยประธ�นคณะผูบ้ ริห�ร
และ/หรือ ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพ�ะบริษัทร่วม จำ�นวน 3 บริษัทเท่�นั้น ในก�ร
กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริห�รไปเป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม โดยกรรมก�รของบริษัทฯ
จะพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้งต้องได้
รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องสำ�คัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร ห�กเป็นก�ร
ดำ�เนินก�รโดยบริษัทฯ เอง
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยกำ�หนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นโดยตรงในเรื่องนั้นๆ ที่จะได้รับ
ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีก�รกำ�หนดระดับชั้นของผู้มีสิทธิ์ในก�รเข้�ไปดูข้อมูล โดยมีรหัสผ่�น รวมทั้งมีนโยบ�ย
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน ให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่�จะไม่เผยแพร่ข้อมูลก�รดำ�เนินง�น
ของบริษทั ฯ หรือนำ�ไปใช้ห�ประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจ�กตำ�แหน่งหน้�ทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นคว�มลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูล
จะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน รวมถึงห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ ที่ได้รับทร�บข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวล�ที่กำ�หนดไว้ จนกว่�จะเปิดเผยข้อมูลภ�ยในนั้นต่อส�ธ�รณชน
และจนกว่�จะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่�มีก�รฝ่�ฝืนข้อห้�มดังกล่�ว บริษัทฯ จะพิจ�รณ�ต�มคว�ม
หนักเบ�เป็นแต่ละกรณีไปต�มระเบียบที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ระเบียบปฏิบัติในก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต�มพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 59 เป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยกำ�หนดขอบเขตก�รร�ยง�น ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�น
วิธีก�รร�ยง�น ระยะเวล�ร�ยง�น รวมถึงกำ�หนดก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ซึ่งนอกจ�กเป็นก�รสื่อส�ร สร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นแล้ว ยังเป็นม�ตรก�รดูแล
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่มีประสิทธิผลอีกท�งหนึ่งด้วย
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
1. ค่�ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี และค่�สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส
2. ค่�สอบท�นร�ยง�น RBC (Risk Based Capital) สำ�หรับปี 2560 และไตรม�สที่ 2 ปี 2560
3. ค่�บริก�รอื่น
รวม
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1,880,000 บ�ท
550,000 บ�ท
- บ�ท
2,430,000 บ�ท

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพต่อสิทธิต�่ งๆ ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยซึ่งเปรียบเสมือนเจ้�ของกิจก�ร โดยมีนโยบ�ย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และร�ยย่อยส�ม�รถใช้สิทธิของตนได้อย่�งเท่�เทียมกันต�มหลักเกณฑ์ที่
กฎหม�ยกำ�หนด ซึ่งปร�กฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น สิทธิก�รมี
ส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัทฯ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน สิทธิในก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลเป็นกรรมก�ร สิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมก�รและกำ�หนดค่�ตอบแทน
กรรมก�ร สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุม สิทธิในก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�บริก�ร สิทธิก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลอย่�ง
เพียงพอ โดยมุง่ เน้นให้มกี �รเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่�งถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุก�รณ์ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทร�บโดยเท่�เทียมกันและ
โปร่งใส ร�ยละเอียดสิทธิต่�งๆ ของผู้ถือหุ้นส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นว�ระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในเรื่อง
ต่�งๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และห�กมีคว�ม
จำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
หรือกฎเกณฑ์ กฎหม�ยที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นโดยกำ�หนดวัน เวล� และสถ�นที่ ร�ยละเอียดว�ระก�รประชุม
พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในแต่ละว�ระและเอกส�รประกอบต่�งๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจ�รณ�ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วันก่อน
ก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในว�ระต่�งๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่�วหนังสือ
เชิญประชุมผ่�นตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิ โดยก�รมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งม�ประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่
กรรมก�รอิสระผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมก�รอิสระท่�นนั้นทร�บเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมก�รอิสระเข้�ประชุมในวันดังกล่�วได้
- ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมครบทั้ง 13 ท่�น มีประธ�นคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�งๆ และคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- บริษัทฯ ได้อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในก�รลงทะเบียนเข้�ประชุม โดยก่อนเริ่มก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัท
ได้ชแี้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นก�รประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละว�ระต�มข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่�งชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเข้�ร่วมในก�รสังเกตก�รณ์ก�รตรวจนับคะแนนเสียงในก�รประชุมด้วย
- ระหว่�งก�รประชุมได้เปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ทุกร�ย ส�ม�รถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษ�ผลประโยชน์ของตนด้วยก�รอภิปร�ย
ซักถ�ม เสนอแนะ และแสดงคว�มคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกว�ระ โดยประธ�นฯ และผู้บริห�รจะให้คว�มสำ�คัญกับทุกคำ�ถ�มและตอบ
ข้อซักถ�มอย่�งชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีก�รบันทึกก�รประชุมอย่�งถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้
ตลอดเวล�
- ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ได้มีก�รแจ้งร�ยชื่อกรรมก�รผู้เข้�ร่วมประชุมและกรรมก�รที่ล�ประชุม บันทึก
ก�รชีแ้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นก�รออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระ วิธกี �รแสดงผลคะแนนให้ทปี่ ระชุมทร�บก่อนดำ�เนินก�รประชุม รวมทัง้ ก�ร
เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถ�ม แต่ไม่มีผู้ใดซักถ�ม นอกจ�กนี้ ได้มีก�รบันทึกผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระว่�มีผู้ถือ
หุ้นเห็นด้วย คัดค้�น และงดออกเสียง
สำ�หรับปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2560 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง 1105
ชั้น 11 อ�ค�รกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร โดยมีกรรมก�รเข้�ร่วม
ประชุมครบทัง้ 13 ท่�น และได้ด�ำ เนินก�รประชุมต�มนโยบ�ยทีก่ �ำ หนดไว้ข�้ งต้นทุกประก�รด้วยกระบวนก�รจัดประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้
ในลักษณะที่ส่งเสริมก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนก�ร
ประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้ถือหุ้น และพย�ย�มสร้�งให้เกิดคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว�่ จะเป็น
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถ�บัน หรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ โดยเฉพ�ะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทแจ้งกำ�หนดก�รประชุมพร้อมระเบียบว�ระ และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รต่อตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นก�รล่วงหน้�ม�กกว่� 30 วันก่อนวันนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
- ในก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต�่ งๆ ที่ใช้ในก�รประชุม ขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิก�รออกเสียงลงคะแนนต�มแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นภ�ษ�อังกฤษ
ส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ
- บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้มีส่วนร่วม โดยก�รเสนอเรื่องที่เห็นว่�สำ�คัญและควรบรรจุเป็นว�ระใน
ก�รประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีของบริษทั ฯ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และคุณสมบัตทิ เี่ หม�ะสม เพือ่ รับก�รพิจ�รณ�
เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทฯ ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
- บริษทั ฯ มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ขอ้ มูลภ�ยใน โดยกำ�หนดสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูลในระบบง�นต่�งๆ ให้เฉพ�ะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับก�รปฏิบัติง�นโดยตรงเท่�นั้น มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ ที่
ได้รับทร�บข้อมูลอันเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิบัติ มีก�รจัดทำ�ระเบียบปฏิบัติในก�รร�ยง�นก�ร
ถือหลักทรัพย์และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 59 เป็น
ล�ยลักษณ์อกั ษร โดยกำ�หนดขอบเขตก�รร�ยง�น ผูม้ หี น้�ทีร่ �ยง�น วิธกี �รร�ยง�น ระยะเวล�ร�ยง�น รวมถึงกำ�หนดให้มกี �รร�ยง�น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อทร�บทุกไตรม�ส ซึ่งที่ผ�่ นม�ได้ปฏิบัติต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำ�หนดก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่�งชัดเจน
เพร�ะเชือ่ ว่�แรงสนับสนุนจ�กผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะส่งผลให้ชอื่ เสียงและภ�พลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น ส�ม�รถแข่งขันและสร้�งผลกำ�ไร
ให้กับบริษัทฯ ในระยะย�วได้ ซึ่งส�ม�รถสรุปแนวท�งปฏิบัติแยกต�มกลุ่มต่�งๆ ได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินง�น โดยรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีก�รเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน มีม�ตรฐ�น โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน
บริษทั ฯ ให้โอก�สแก่พนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมกันในก�รทำ�ง�น และยึดหลักคุณธรรมและคว�ม
ยุ ติ ธ รรมในก�รบริ ห �รง�นทรั พ ย�กรบุ ค คล โดยไม่ นำ � คว�มแตกต่ � งในเรื่ อ งเพศ เชื้ อ ช�ติ
ศ�สน� หรือสถ�นศึกษ�ม�เป็นข้อจำ�กัดโอก�สของพนักง�น ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญเรือ่ งก�รพัฒน�
พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะที่จ�ำ เป็นต่อก�รปฏิบัตงิ �น
ให้ประสบคว�มสำ�เร็จและส�ม�รถสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้� โดยจัดให้มีโครงก�ร
ฝึกอบรมต่�งๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒน�พนักง�นให้เป็นมืออ�ชีพ
ในง�นที่รับผิดชอบ เช่น โครงก�รอบรมประกันภัย ก�รพัฒน�คว�มรู้ระบบบริห�รคุณภ�พ ก�ร
บริห�รคว�มเปลี่ยนแปลง ก�รบริห�รง�นบุคคล และก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น
เป็นต้น นอกจ�กนั้น ยังสนับสนุนให้พนักง�นทุกระดับศึกษ�ห�คว�มรู้และวิทย�ก�รใหม่ๆ เพิ่มเติม
ด้วยก�รให้ทนุ ก�รศึกษ�และสนับสนุนให้เข้�ร่วมสัมมน�กับสถ�บันชัน้ นำ�ทัง้ ในประเทศและต่�งประเทศ
ตลอดจนสร้�งและพัฒน�รูปแบบก�รเรียนรูท้ หี่ ล�กหล�ยเพือ่ เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง อันนำ�ไปสู่ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ในที่สุด สำ�หรับนโยบ�ยก�รพัฒน�
พนักง�นตลอดจนงบประม�ณทีใ่ ช้ไปในปี 2560 แสดงไว้ในร�ยง�น 56-1 หัวข้อนโยบ�ยในก�รพัฒน�
พนักง�น อนึง่ นอกจ�กบริษทั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแล้ว ก�รให้สวัสดิก�รต่�งๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้
จัดให้แก่พนักง�นยังมีม�ตรฐ�นสูงกว่�ที่กระทรวงแรงง�นกำ�หนด เช่น ก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ ก�รจัดทำ�แผนประกันชีวติ และสุขภ�พให้กบั พนักง�นและครอบครัว ก�รจัดก�รดูแลสุขภ�พ
อน�มัยพนักง�นทุกระดับ ก�รดำ�เนินกิจกรรม 5ส ก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มี
คว�มปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอน�มัย ก�รส่งเสริมกิจกรรมให้พนักง�นผ่อนคล�ย เป็นต้น
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ลูกค้า

บริษทั ฯ เสนอข�ยผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภ�พม�ตรฐ�น ให้คว�มคุม้ ครองทีเ่ หม�ะสมและเพียงพอกับคว�ม
ต้องก�รของลูกค้�ในร�ค�ที่ยุติธรรม อีกทั้งก�รชดใช้ค�่ เสียห�ย บริษัทฯ ได้ยึดหลักคว�มเป็นธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในเรือ่ งก�รให้ขอ้ มูลข่�วส�รและคว�มรูแ้ ก่ลูกค้�อย่�ง
ถูกต้อง และมีหน่วยง�นที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจ�กลูกค้�โดยเฉพ�ะ
คู่ค้า
บริษัทฯ ถือว่�คู่ค้�นั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนท�งก�รค้� บริษัทฯ จึงให้คว�มเสมอภ�คในเรื่อง
ของก�รคัดเลือกคู่ค้�และก�รประเมินผลง�น โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกคู่ค้�
และก�รประเมินผลง�นไว้ในคูม่ อื ก�รปฏิบตั งิ �นอย่�งชัดเจนเพือ่ ให้พนักง�นใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบตั ิ
ง�น รวมทัง้ เปิดโอก�สให้คคู่ �้ ได้แสดงคว�มคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่�งๆ ในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
นอกจ�กนัน้ บริษัทฯ ยังให้คว�มเสมอภ�คแก่คู่ค�้ ในเรือ่ งของก�รให้ขอ้ มูลข่�วส�รต่�งๆ ที่ทัดเทียม
กันอีกด้วย และเพือ่ เป็นก�รรักษ�สิทธิของคูค่ �้ บริษทั ฯ จะไม่น�ำ ข้อมูลคว�มลับท�งก�รค้�ของคูค่ �้ ไป
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
คู่แข่ง
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขัน ม�รย�ทท�งธุรกิจ ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยอย่�งเป็น
ธรรม ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม
รวมทัง้ ไม่ท�ำ ล�ยชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นก�รแข่งขันท�ง
ด้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พของก�รให้บริก�ร เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้� และเพือ่ เป็นก�รรักษ�
ภ�พลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในก�รปฏิบตั ติ อ่ เจ้�หนีท้ กุ ร�ยอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรมโดยอยูบ่ นพืน้ ฐ�นของคว�ม
ซือ่ สัตย์และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่�ย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ �มเงือ่ นไขสัญญ�ทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด
กรณีทไี่ ม่ส�ม�รถปฏิบตั ติ �มเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุท�ำ ให้ผดิ นัดชำ�ระหนี้ บริษทั ฯ จะรีบแจ้ง
ให้เจ้�หนี้ทร�บล่วงหน้�โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�อย่�ง
รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริห�รจัดก�รเงินทุนให้มโี ครงสร้�งทีเ่ หม�ะสม เพือ่ สนับสนุนก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และรักษ�คว�มเชื่อมั่นต่อเจ้�หนี้
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบ�ยให้ก�รสนับสนุน
กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์แก่ชมุ ชน ก�รช่วยพัฒน�สังคมในก�รจ้�งแรงง�นผูพ้ กิ �ร ก�รส่งเสริมและ
ให้คว�มช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น คณะผู้บริห�รออกหน่วย
แพทย์เคลือ่ นทีใ่ ห้ก�รรักษ�โรคแก่ช�วบ้�นในถิน่ ทุรกันด�ร ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�แก่เด็กนักเรียน
ย�กจน ระดับอุดมศึกษ� ก�รพัฒน�พิพธิ ภัณฑ์แหล่งโบร�ณคดีบ�้ นพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี ก�รส่งเสริม
นิสัยรักก�รอ่�น ก�รปรับปรุงอ�ค�ร 100 ปี มูลนิธิอนุเคร�ะห์คนพิก�รฯ รวมถึงก�รจัดอบรมและ
กิจกรรมต่�งๆ ให้ผบู้ ริห�รและพนักง�นได้มสี ว่ นร่วมและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบตั ติ นให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทุกกิจกรรมบริษัทฯ ได้มีก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อสังคมอย่�งแท้จริงและยั่งยืน
สำ�หรับกิจกรรมในว�ระพิเศษ กรุงเทพประกันภัย ครบรอบ 70 ปี ประกอบด้วย ก�รมอบเครื่องช่วย
ห�ยใจให้แก่โรงพย�บ�ลที่ข�ดแคลนในต่�งจังหวัด ก�รสนับสนุนก�รสร้�งตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน
โรงพย�บ�ลสกลนคร ก�รสนับสนุนมูลนิธศิ นู ย์สริ นิ ธรเพือ่ ก�รฟืน้ ฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ และ
โครงก�รห้องน้ำ�สะอ�ดเพื่อน้อง 70 โรงเรียน โดยกิจกรรมที่ดำ�เนินก�รตลอดปี 2560 ส�ม�รถดู
ร�ยละเอียดได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
ภาครัฐ
บริษทั ฯ มุง่ ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ขอ้ กำ�หนดของกฎหม�ยและและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่�งเคร่งครัด
ให้คว�มร่วมมือและสร้�งคว�มสัมพันธ์ทดี่ กี บั หน่วยง�นภ�ครัฐ และหน่วยง�นกำ�กับดูแลบริษทั ฯ โดย
ก�รเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต�มทีไ่ ด้รบั ก�รร้องขอ เพือ่ แสดงถึงคว�มโปร่งใส
ตลอดจนสร้�งคว�มมั่นใจและคว�มเชื่อถือซึ่งกันและกัน
การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนส�กล โดยเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่
พนักง�น เพื่อส�ม�รถนำ�หลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเหม�ะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นของบริษัทฯ ริเริ่มสร้�งผลง�นใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้�นก�รพัฒน�คู่มือ
ก�รทำ�ง�น ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจ�กเพื่อประโยชน์
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ด้�นธุรกิจแล้วยังเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอีกท�งหนึง่ ด้วย อย่�งไรก็ต�ม ผลง�นใดๆ ที่
พนักง�นสร้�งขึ้นในระหว่�งก�รเป็นพนักง�นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้มอบหม�ยหรือใช้ข้อมูล
ของบริษัทฯ หรือเป็นง�นที่เรียนรู้จ�กบริษัทฯ ง�นดังกล่�วให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียว และห้�มเปิดเผยข้อมูลดังกล่�ว รวมถึงข้อมูลคว�มลับท�งธุรกิจและข้อมูลลับอื่นๆ ของ
บริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญ�ตจ�กบริษทั ฯ นอกจ�กนัน้ บริษทั ฯ ยังกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยลิขสิทธิ์และพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สื่อส�รให้ทร�บทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนก�รควบคุมก�รปฏิบัติต�มระเบียบที่มี
ประสิทธิภ�พ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชันให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่ค้� ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด โดยห้�มก�รเรียกร้อง ดำ�เนินก�รให้หรือยอมรับก�รคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ห้�มก�รใช้
อำ�น�จหน้�ที่ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมแสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้�มก�รเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ห้�มรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง
รับรองอื่นใดเกินกว่�คว�มจำ�เป็น ห้�มสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว�่ ท�งตรงหรือท�งอ้อม
ให้แก่พรรคก�รเมือง กลุม่ ท�งก�รเมือง และห้�มบริจ�คเงินหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลอืน่ หรือ
หน่วยง�นอืน่ เพือ่ เป็นช่องท�งในก�รจ่�ยสินบน นอกจ�กนี้ บริษทั ฯ ยังจัดอบรมคว�มรูใ้ ห้แก่พนักง�น
ใหม่ทุกคนอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมถึงสำ�นักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ต่อต้�นก�รคอร์รัปชันด้วย
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดช่องท�งอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มส�ม�รถติดต่อ หรือร้องเรียนใน
และการรับข้อร้องเรียน
เรือ่ งทีอ่ �จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษทั ฯ ก�รกระทำ�ทีฝ่ �่ ฝืนกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ จรรย�บรรณ
รวมถึงก�รทุจริตคอร์รัปชัน ม�ยังคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ โดยผ่�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
เลข�นุก�รบริษัท สำ�นักตรวจสอบ และศูนย์ควบคุมคุณภ�พ โดยก�รร้องเรียนโดยตรง ด้วยว�จ�
หรือทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหม�ย ผ่�นท�ง E-Mail หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำ�หรับ
ร�ยละเอียดวิธีก�รร้องเรียนส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสที่ปร�กฏอยู่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องก�รเปิดเผยส�รสนเทศ เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบ�ยให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลท�งก�รเงินต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นของรัฐ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส โดยก�รแถลงข่�วต่อสื่อมวลชน และช่องท�งของตล�ด
หลักทรัพย์ฯ แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปี รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�
อังกฤษผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีก�รปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลได้ง่�ย อย่�งเท่�เทียมกันและน่�เชื่อถือ ข้อมูลสำ�คัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�
2. จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
3. จัดทำ�ร�ยง�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณธุรกิจ นโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง และนโยบ�ยเกีย่ วกับ
ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้คว�มเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว
4. เปิดเผยค่�สอบบัญชีและค่�บริก�รอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริก�ร
5. ก�รเปิดเผยบทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย จำ�นวนครั้งของก�รประชุม และจำ�นวน
ครั้งที่กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ร่วมประชุมในปีที่ผ�่ นม�
6. ก�รฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้ด้�นวิช�ชีพอย่�งต่อเนื่องของคณะกรรมก�ร
7. ก�รเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และก�รปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท
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3) ร�ยชื่อคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
4) งบก�รเงินและร�ยง�นเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้�
5) แบบ 56-1 และร�ยง�นประจำ�ปี ที่ส�ม�รถด�วน์โหลดได้
6) โครงสร้�งก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และสัดส่วนก�รถือหุ้น
7) หนังสือเชิญประชุมส�มัญ
8) ร�ยง�นประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
11) จรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นของบริษัทฯ
12) นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน
13) นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแส
14) โครงสร้�งองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยง�น หรือบุคคลที่รับผิดชอบง�นนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2560 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ �มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ี ยกเว้นบริษทั ฯ ไม่ได้ก�ำ หนดจำ�นวนบริษทั ทีก่ รรมก�ร
และผูบ้ ริห�รระดับสูงแต่ละท่�นจะไปดำ�รงตำ�แหน่งไว้ และว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนือ่ งของกรรมก�รอิสระ เนือ่ งจ�กเกรงว่�จะทำ�ให้
บริษัทฯ สูญเสียโอก�สในก�รได้บุคล�กรที่มีคุณภ�พม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รได้มีก�รทบทวนจำ�นวน
บริษัทที่กรรมก�รแต่ละท่�นดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งสม่ำ�เสมอทุกปี และกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมก�รอิสระนั้นให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนั้น คณะ
กรรมก�รได้พิจ�รณ�อย่�งละเอียดรอบคอบถึงคว�มจำ�เป็น ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้�งก�รจัดก�ร เรื่อง ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องของก�รจัดทำ�งบก�รเงินของบริษัทฯ ที่ส�ม�รถแสดง
ร�ยละเอียดข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งเพียงพอ มีคว�มโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบ
งบก�รเงินของบริษัทฯ ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เหม�ะสม และถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ�ตที่ได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และผ่�น
ก�รสอบท�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมก�รได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�น
ท�งก�รเงินไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยร�ยน�มพร้อมประวัติของกรรมก�รแต่ละท่�น รวมทั้งบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล และคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� ตลอดจนร�ยละเอียดก�รปฏิบตั ิ
หน้�ที่ในรอบปีที่ผ่�นม�ของกรรมก�รแต่ละท่�นไว้ในหัวข้อ โครงสร้�งก�รจัดก�ร เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทร�บถึงคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และข้อมูลทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ ของกรรมก�รทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้บริษทั ฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินธุรกิจได้
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
นอกจ�กก�รสื่อส�รข้อมูลผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังกล่�วม�แล้วข้�งต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์
รับผิดชอบในก�รสื่อส�รข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภ�ยนอก ให้เป็นไปอย่�งเรียบร้อย เท่�เทียม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อเพื่อสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ต�มร�ยละเอียด หม�ยเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบในฐ�นะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ มีหน้�ทีส่ �ำ คัญในก�รตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่�คณะผู้บริห�รได้นำ�นโยบ�ยและกลยุทธ์ไปปฏิบัติต�มที่กำ�หนด
ไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1) องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้�งก�รจัดก�ร
2) ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
บริษทั กำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนในข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อที่ 23 ซึง่ บริษทั ฯ เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3) คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมก�ร
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ม�กด้วยคว�มรู้และประสบก�รณ์ในหล�ยๆ ด้�น ซึ่งล้วนแต่
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ก�รบริห�รจัดก�รของบริษทั ฯ กรรมก�รทุกท่�นเป็นผูม้ บี ทบ�ทสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�กำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์
และเป้�หม�ยท�งธุรกิจที่สำ�คัญของบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี ด้วยคว�มรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดต�ม กำ�กับ
ดูแลให้ฝ�่ ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกลยุทธ์และแนวนโยบ�ยทีก่ �ำ หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยฝ่�ยบริห�รจะ
ต้องร�ยง�นผลก�รดำ�เนินกิจก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บทุกไตรม�ส นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในก�ร
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบต่อแนวท�งก�รดำ�เนินก�รของคณะอนุกรรมก�รด้�นต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร
กำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2560 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�ร
ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ จะคำ�นึงถึงหลักก�รต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นอย่�งซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรย�บรรณ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รของฝ่�ยบริห�ร
เป็นไปต�มเป้�หม�ยและแนวท�งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2. ก�รให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ เป็นล�ยลักษณ์อักษรครั้งแรก
ในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีก�รปรับปรุงอีก 6 ครั้ง โดยได้มอบหม�ยให้คณะผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติ เพื่อ
ร�ยง�นข้อเสนอแนะให้คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลพิจ�รณ�ปรับปรุงให้มีคว�มทันสมัยเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ และมีแนวปฏิบัติอัน
เป็นม�ตรฐ�นส�กลยิ่งขึ้น
สำ�หรับร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมท�งธุรกิจ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรย�บรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมก�ร และพนักง�นของบริษัทฯ
ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรย�บรรณของบริษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพือ่ สือ่ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมก�รและพนักง�นทุกคน
ทร�บ และยึดเป็นคติประจำ�ใจในก�รปฏิบตั ติ �มอย่�งสม่�ำ เสมอ โดยกำ�หนดให้เป็นหน้�ทีข่ องผูบ้ ริห�รทุกระดับในก�รดูแลให้พนักง�น
ภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�ทร�บเข้�ใจ และก่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มีก�รอบรม
หลักสูตรจรรย�บรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักง�นใหม่ทุกคนอย่�งสม่ำ�เสมอ
ร�ยละเอียดจรรย�บรรณของบริษัทฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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4. คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดม�ตรก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์
ส่วนตน โดยกำ�หนดเป็นหลักก�รไว้ในจรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�น นอกจ�กนัน้ ยังมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ดูแล และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มี
ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบ ด้วยคว�มซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่�งมีเหตุผลและเป็นอิสระภ�ยในกรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ เสมือนกับก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวกับบุคคลภ�ยนอก และได้ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในก�รร�ยง�นและเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วทุกไตรม�ส รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 ) ด้วย
- ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เรื่อง ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
5. ระบบก�รควบคุม ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ทั้งในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น
จึงได้มกี �รกำ�หนดหน้�ทีค่ ว�มรับผิดชอบและอำ�น�จในก�รปฏิบตั งิ �นของผูบ้ ริห�รและผูป้ ฏิบตั งิ �นเป็นล�ยลักษณ์อกั ษรไว้อย่�งชัดเจน
อีกทัง้ ยังกำ�หนดให้คณะผูบ้ ริห�รระดับสูงของบริษทั ฯ ทำ�ก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษทั ฯ อย่�งน้อย
ปีละครัง้ นอกจ�กนัน้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยง�นทำ�หน้�ทีต่ รวจสอบและประเมินผลก�รปฏิบตั งิ �นของทุกหน่วยง�นให้เป็นไปต�มระเบียบ
วิธีปฏิบัติและข้อกำ�หนดของกฎหม�ย รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในองค์กร ดังนี้
- สำ�นักตรวจสอบ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ทีต่ รวจสอบก�รปฏิบตั งิ �นของหน่วยง�นต่�งๆ
รวมถึงคว�มถูกต้องเชือ่ ถือได้ของข้อมูลท�งบัญชีและงบก�รเงิน เพือ่ ให้ก�รปฏิบตั เิ ป็นไปต�มนโยบ�ย ประก�ศ ระเบียบและคำ�สัง่ ของ
บริษัทฯ และข้อบังคับของกฎหม�ย รวมถึงก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง เหม�ะสมของระบบง�น และระบบควบคุมข้อมูลส�รสนเทศ
เพื่อประเมินประสิทธิภ�พและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบง�น
- สำ�นักกำ�กับก�รปฏิบตั ติ �มกฎระเบียบ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ทีร่ บั ผิดชอบในก�รกำ�หนด
แนวท�งก�รปฏิบตั ติ �มกฎหม�ยของหน่วยง�นต่�งๆ พร้อมประเมินคว�มเหม�ะสมของวิธกี �รปฏิบตั งิ �นภ�ยในบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดต�ม
ทันทีเมื่อเกิดคว�มบกพร่องหรือไม่เหม�ะสม และศึกษ�วิเคร�ะห์ ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎหม�ย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยง�นต่�งๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องต�มกฎหม�ย พร้อมทั้งดูแลติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอ
- ส่วนบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รกำ�หนด
กลยุทธ์และแนวท�งก�รปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง กำ�หนดกรอบและแนวท�งก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง พร้อมจัดทำ�ดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ และให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
แก่หน่วยง�นต่�งๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง โดยนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสีย่ งดังกล่�วจะนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษทั ฯ เพือ่ พิจ�รณ�อนุมตั ิ
เป็นประจำ�ทุกปี อีกทัง้ คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสีย่ งจะติดต�มดูแลคว�มเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หม�ะสม รวมถึง
ทบทวนคว�มเพียงพอและคว�มมีประสิทธิผลของก�รปฏิบตั ติ �มนโยบ�ยและกระบวนก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง ตลอดจนสือ่ ส�รให้พนักง�น
ที่เกี่ยวข้องได้ทร�บและร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บอย่�งน้อยปีละครั้ง
ในปี 2560 คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และนำ�เสนอคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2560 และจัดส่งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 17 มีน�คม 2560
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
1. กำ�หนดก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง โดยมีก�ร
แจ้งกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�และแจ้งให้กรรมก�รทุกท่�นทร�บกำ�หนดก�รดังกล่�วเพื่อให้กรรมก�รแต่ละ
ท่�นส�ม�รถจัดเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อ�จมีก�รประชุมว�ระพิเศษเฉพ�ะคร�วเพิ่มเติมต�มคว�มเหม�ะสม สำ�หรับปี 2560
ก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นไปต�มกำ�หนดก�รที่แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่�ร้อยละ 80 ของคณะ
กรรมก�รทั้งชุด
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2. ก�รพิจ�รณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สำ�คัญที่จะกำ�หนดเป็นว�ระก�ร
ประชุม นำ�เสนอต่อประธ�นกรรมก�รเพื่อขอคว�มเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบว�ระก�รประชุมพร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�
ในแต่ละว�ระ ทั้งนี้ กรรมก�รทุกท่�นมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้�สู่ว�ระก�รประชุมได้โดยผ่�นเลข�นุก�รบริษัท
3. ก�รจัดส่งเอกส�รประกอบก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมกรรมก�ร และนำ�ส่ง
เอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน พร้อมทั้งว�ระก�รประชุมและเอกส�รประกอบอย่�งครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมก�ร
ได้มีเวล�ในก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2560 ส�ม�รถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกส�ร
ประกอบก�รประชุมให้กรรมก�รแต่ละท่�นภ�ยในกำ�หนดทุกครั้ง
4. ก�รดำ�เนินก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รเปิดโอก�สให้กรรมก�รส�ม�รถเสนอคว�มคิดเห็นและซักถ�ม
ร�ยละเอียดเกีย่ วกับผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง ก�รควบคุม ดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จ�ำ กัดเวล� ในก�รพิจ�รณ�
ว�ระต่�งๆ กรรมก�รซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ �รณ� ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในว�ระดังกล่�วชัดเจน เลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รจะบันทึกก�รประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ �ำ คัญพร้อมมติของทีป่ ระชุม โดยจะให้คณะกรรมก�รรับรองร�ยง�นก�รประชุม
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รครั้งถัดไป และในก�รประชุมทุกครั้ง เลข�นุก�รคณะกรรมก�รจะจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมไว้อย่�งเป็น
ระบบ เพื่อก�รอ้�งอิงและส�ม�รถตรวจสอบโดยคณะกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
5. ก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุม ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2560 จะมีผู้บริห�ร
ระดับสูง ได้แก่ กรรมก�รและประธ�นคณะผูบ้ ริห�ร กรรมก�รผูอ้ �ำ นวยก�รใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมก�รผูอ้ �ำ นวยก�รใหญ่ รับผิดชอบหน่วยง�น
ด้�นบัญชีและก�รเงิน เข้�ร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถ�ม หรือข้อสงสัยต่�งๆ ของคณะกรรมก�รด้วยทุกครั้ง
6. ก�รเข้�ถึงส�รสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มิได้มีก�รประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำ�
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเสนอให้คณะกรรมก�รทุกท่�นทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 2550 เป็นต้นม�อย่�ง
สม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับควบคุมและดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รได้อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนั้น
กรรมก�รยังส�ม�รถขอคำ�ชีแ้ จงหรือขอตรวจเอกส�รทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ �รณ�เพิม่ เติมได้จ�กประธ�นคณะผูบ้ ริห�ร หรือเลข�นุก�ร
บริษัทด้วย
7. ก�รประชุมร่วมกันของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ในปี 2549 คณะกรรมก�รบริษัทฯ อนุมัตินโยบ�ยสนับสนุนให้
กรรมก�รทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริห�รส�ม�รถประชุมระหว่�งกันเองได้โดยมอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษทั เป็นผูอ้ �ำ นวยคว�มสะดวก อย่�งไรก็ต�ม
ตลอดปี 2560 นอกจ�กก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�ร
ธรรม�ภิบ�ล ซึ่งเป็นก�รประชุมเพื่อปฏิบัติภ�รกิจต�มที่ได้รับมอบหม�ยแล้ว กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รยังมิได้มีก�รประชุมระหว่�ง
กันเองแต่อย่�งใด
สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�นในปี 2560 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ ก�รจัดก�ร ว่�ด้วยเรือ่ ง คณะกรรมก�ร
บริษทั ฯ
5.5 กระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ มีนโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบก�รใกล้เคียงกัน ในก�รนี้ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
และสรรห� ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�โดยคำ�นึงถึงขอบเขตของบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กกรรมก�ร
แต่ละท่�นก่อนเสนอให้ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�ได้ประเมิน
ผลง�นผู้บริห�รสูงสุด และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำ�ปีทุกปี เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
ในปี 2560 คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� ได้ประเมินผลง�นผู้บริห�รสูงสุด และผู้บริห�รระดับสูง
ของบริษัทฯ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติค�่ ตอบแทน
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5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่เกี่ยวข้องในระบบก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ได้รับก�รฝึกอบรมอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ บริษัทฯ มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทจัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกส�รและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รใหม่ด้วย
สำ�หรับปี 2560 กรรมก�รของบริษัทฯ ได้เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรมหลักสูตรต่�งๆ ดังนี้
ร�ยชื่อ
1. น�ยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประก�ศเภสัช
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน

ตำ�แหน่ง
ประธ�นกรรมก�ร
และประธ�นคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
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หลักสูตร
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่
ก้�วไกลสู่คว�มยั่งยืน สม�คมวิช�ชีพ
บัญชี
- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง
สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 24/2560

