การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส
ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมัน่ และถือปฏิบตั จิ นเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหาร
จัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และ
เพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคูแ่ ข่ง โดยค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
การมีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ การเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ท�ำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การก�ำหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การแจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน
ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถาม
กรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ
การประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่าง
เท่าเทียมกัน ข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นโยบายด้านต่างๆ และ
การจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
การด�ำเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มี ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่
นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิด คุณสมบัติกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดย
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การก�ำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และกระบวนการท�ำงาน
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
หมวดการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ
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1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และ
เอาใจใส่ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล ตลอดจน
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเน้นการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนทีด่ ี
จึงได้ประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment
Governance Code: I Code) ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำ “นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน”
ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั งิ านใช้เป็นหลักปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ
และติดตามการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีสว่ นร่วมดูแลบริษทั
ทีล่ งทุนให้ประกอบธุรกิจ โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG)
จะน�ำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
แบ่ ง เป็ น 6 คณะ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร แบ่งเป็น
7 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อนหรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ จ�ำนวน 6 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและ/
หรือผูบ้ ริหาร เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองงานส�ำคัญ
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
องค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้		
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธาน
		
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และ
มีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชีและการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง
เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ
รัดกุมตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึง
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญใน
ระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา จะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ดู แ ลสั ดส่ ว น จ� ำ นวน และองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนกรรมการในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอื่นๆ และน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดู แ ลและก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ๆ
ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ�ำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดู แ ลให้ มี แ ผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ประธานคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�ำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.2 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธาน
2563) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม 		
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ดังต่อไปนี้
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธาน
2. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและ
		
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน 		
กรรมการธรรมาภิบาล
		
และสรรหา
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

การบริ ห ารความเสี่ ย ง และขอบเขตการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ
อย่างน้อยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงทบทวนรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งแบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คง
ทางการเงินของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามสถานะความเสีย่ ง รวมถึงความคืบหน้า
ในการบริหารความเสีย่ ง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กรตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
สนับสนุนการด�ำเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้ทวั่ ทั้งองค์กร เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสีย่ งองค์กร
จัดเตรียมแผนและมาตรการจัดการเพือ่ รองรับความเสีย่ งกรณีฉกุ เฉิน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 2.
อย่างเหมาะสม
2. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับ 3.
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
4.
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5.
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�ำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
6.
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
			
คณะผู้บริหาร
1.5 คณะกรรมการลงทุน
			
และกรรมการ
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการ
			
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รองประธาน 2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ประธาน 1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ 2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและ
กรรมการ 3. นายอานนท์ วังวสุ
ที่ปรึกษา
					
กรรมการ
				
คณะผู้บริหาร
					
ธรรมาภิบาล
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ
			
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
				
คณะผู้บริหาร
5. นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ รองผู้อ�ำนวยการ
				
และกรรมการ
			
ส่วนคณิตศาสตร์
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
ประกันภัย
			
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ
					
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการบริหารความเสีย่ งแต่ละท่านเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กรรมการและเลขานุการ
ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
			
5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อ�ำนวยการ
					
ส�ำนักการลงทุน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก�ำหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
1. ก�ำหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย ประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี

		
7. นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
				
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
		
8. นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
				
ส�ำนักการลงทุน
1. ก� ำ หนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น 		
9. นางสาวพัทธมน บุญมี
Specialist
ที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค�ำนึงถึง 				
ส่วนกฎหมาย
ความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผลิตภัณฑ์แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การลงทุน กฎหมาย
ของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และ
ต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 การปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
ล้านบาทต่อครั้ง ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผลิตภัณฑ์
อนุมัติต่อไป
กรรมการผลิตภัณฑ์มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. ก�ำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการประกอบธุรกิจอืน่ อีกหน้าทีห่ นึง่ โดยก�ำหนด 1. ก�ำหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเชื่อมโยงความเสี่ยง กลยุทธ์ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติลงทุนในลักษณะเดียวกัน
เงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การประกั น ภั ย
กับคณะกรรมการลงทุน
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักกฎหมาย ความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อลูกค้า
การประชุมคณะกรรมการลงทุน
2. ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ออกผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงิน
และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
1.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย 3. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับดูแลและติดตามการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญเทียบเท่า
4. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หัวหน้าหน่วยงาน จ�ำนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
5. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามพร้ อ ม
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ
			
คณะผู้บริหาร
6. ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้มคี วามพร้อม
			
และกรรมการ
และมีประสิทธิภาพในการออกจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
			
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ 2. นายยิ่งยศ แสงชัย
ผู้อ�ำนวยการ
				
ฝ่ายสินไหมทดแทน การประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
				
ยานยนต์
		
3. นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
รองผู้อ�ำนวยการ
				
ฝ่ายสินไหมทดแทน 2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรง
		
4. นายถิรธนา วิเศษภักดี
รองผู้อ�ำนวยการ
				
ส่วนออกแบบพัฒนา ต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
				
ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
		
5. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ�ำนวยการ
				
ส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั ิ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยาก
				
ตามกฎระเบียบ
		
6. นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงาน
				
ส่วนคณิตศาสตร์
บริหารอาคาร โดยแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่ กรองเรือ่ ง
				
ประกันภัย
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ส�ำคัญเพือ่ ให้การด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตาม 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และ
รับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณาค่าสินไหม
มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและ
ทดแทนของบริษัทฯ
ขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
6. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ�ำนาจในการรับประกันภัย และ
ค่าสินไหมทดแทน
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี 2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจ
ดังต่อไปนี้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ
1. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรม 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจ
ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น BKI Spirit (Cool, หน้าที่ดังต่อไปนี้
Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
1. ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
และสิง่ แวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable 2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานหรื อ โครงการใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อให้
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ท�ำงานเชือ่ มโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาสังคมและ 3. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานหรือโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนความ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร 5. ติดตามผลส�ำเร็จของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
หรือแผนงานต่างๆ
5. ก�ำหนดทิศทางการท�ำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและแผน 6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
พัฒนาพนักงานให้มคี วามสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
พร้อมทั้งให้ความเห็นในการน�ำเสนอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ
6. พิจารณาน�ำเสนอการน�ำบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ 2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึน้ และควบคุมให้ส�ำเร็จ ในการท�ำงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน
และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี
2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ 1. ส�ำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท
การท�ำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงานและ/
1. ก�ำหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจัดการ
หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อความปลอดภัย
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดย
ในการท�ำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำเสนอคณะผูบ้ ริหาร
ปฏิบตั งิ านหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
3. สอบทานและปรับเปลีย่ นนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4. ก�ำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
4. ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทใี่ ห้ความส�ำคัญในการสร้าง 5. จัดท�ำนโยบาย แผนงานประจ�ำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความ
และการถ่ายทอดวัฒนธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกัน
เป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ มีการสือ่ สารและถ่ายทอดวัฒนธรรม
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วย
การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้ทวั่ ถึงทุกส่วนงานและบุคลากร
อันเนื่องจากการท�ำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เสนอขายกรมธรรม์
ต่อนายจ้าง
ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ
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6. จั ด ท� ำ โครงการหรือ แผนการฝึก อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่
ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
10. ก� ำ กั บดู แลให้ มี ก ารด�ำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิท ธิภาพ
รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง
2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส�ำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎหมาย รวมถึงความจ�ำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหาร
จัดการ การตรวจสอบและทบทวน การบ�ำรุงรักษา และการปรับปรุง
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานและโครงการในหลั ก การ รวมถึ ง
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคาร พร้อมทั้งติดตาม
ผลส�ำเร็จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยทัว่ ไปและค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงานทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจ�ำตามก�ำหนดเวลาใน
วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
4. พิจารณาอนุมตั กิ ำ� หนดราคาให้เช่าอาคารส�ำนักงาน และการลงทุน
ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ�ำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร
โดยท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ในกรณี ที่ ค รบวาระ ลาออก หรื อ กรณี อื่ น ๆ
พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา”
โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อ
คั ด เลื อ กกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมถึ ง การก� ำ หนดสิ ท ธิ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ า น ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ�ำกัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจ
เป็นอย่า งดีถึงหน้า ที่ความรับ ผิดชอบของกรรมการ และลัก ษณะ
2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
มีค่าเสียหายมูลค่าสูง
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ อี ำ� นาจตัดสินใจชีข้ าดเรือ่ งร้องเรียน ผูร้ บั ผิดชอบ ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงาน เวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
กฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย อย่างน้อย 5 ท่าน
มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขต 1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
อ�ำนาจหน้าทีพ่ จิ ารณาและตัดสินชีข้ าดเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการ
หรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูงตัง้ แต่ 50 ล้านบาท โดยพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน บริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสาร 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
1. ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ในภาพรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตัง้ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ ร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริษทั ฯ
หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งเมือ่ ครบวาระ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีหรือ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลง
คะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
1 ใน 3 และกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ส�ำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณี
อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
กรรมการทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

175

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มี สิ ทธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ www.bangkokinsurance.com
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการแสดง
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เป็นผูพ้ จิ ารณาบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินกิจการงานของบริษทั ฯ
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ได้ โดยด�ำเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท�ำให้
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีคณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง ทัง้ ยังมิได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันแต่อย่างใด

ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการบริษทั ฯ เรือ่ งแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและ
การพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มาด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ�ำนวยการใหญ่ โดยวิธี
สรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ�ำเป็น
ทั้งนี้ให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งต่อไปด้วย โดย
ลดความเสีย่ งหรือผลกระทบจากการขาดผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งให้มากทีส่ ดุ
ดั ง นั้ น จึ ง ให้ มี แ ผนการพั ฒ นาผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการ
คัดเลือกคุณสมบัตขิ องผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาและ
ด�ำเนินการ
2. ประธานคณะผู้บริหาร ก�ำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และ Competency ของผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถ และ
ผลการปฏิบตั ติ าม Competency ของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
และจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการให้ Feedback
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประธานคณะผูบ้ ริหาร รายงานผลการพัฒนาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นผูส้ บื ทอด
ต�ำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการใหญ่
ให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและสรรหาทุ ก ครั้ ง
ที่มีการประชุม คณะกรรมการก�ำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา
ประจ�ำปี ซึ่งจะน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ
กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าทีส่ ำ� นักงาน การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 คณะผู้บริหารและต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการใหญ่ และน�ำเสนอขอความ
สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และ เห็นชอบต่อกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
บริษัทย่อย สามารถท�ำธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท�ำไว้อยู่ก่อนแล้ว ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร
และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลง ให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหาร และ/
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไป หรือผู้อ�ำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นหั ว ข้ อ
รายการระหว่างกัน
176

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ หรือน�ำไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากต�ำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในนัน้ ต่อสาธารณชน
และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่า
มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบา
เป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ
มี เ ฉพาะบริ ษั ท ร่ ว ม จ� ำ นวน 3 บริ ษั ท เท่ า นั้ น ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
การด�ำเนินงานของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริหาร
ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณา
คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ร่ ว ม และเสนอขออนุ มั ติ
จากประธานกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม
และก�ำหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ
จากคณะกรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไป โดยก�ำหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล ที่ต้องรายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�ำหนดการ
ภายใน ก�ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่องนั้นๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก�ำหนดระดับ ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร
ชั้นของผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจ�ำเป็นใช้งาน โดยมีใช้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
รหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและ ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส�ำหรับปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563
3. ค่าบริการอื่น
รวม

2,210,000 บาท
640,000 บาท
- บาท
2,850,000 บาท

7. การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุม สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าบริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ได้ รั บ ทราบโดยเท่ า เที ย มกั น และโปร่ ง ใส รายละเอี ย ดสิ ท ธิ ต ่ า งๆ
ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ
1.1. การตระหนักในความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม 1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิ • การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ
ของตนได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบฉันทะ
กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์
ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอ
กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
รายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
กรรมการและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระ
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• บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดวัน เวลา
และสถานที่ รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ลงมติในวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ขา่ วหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ โดยการมอบฉันทะให้บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉั น ทะของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้น
ทราบเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยแล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
• ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม
ครบทัง้ 12 ท่าน มีประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องได้
• บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน
เข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง
วิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็น
พยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
• ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย สามารถใช้สทิ ธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผู้บริหารจะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถามและตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียง
อย่างโปร่งใสและให้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญๆ ในแต่ละวาระ
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกรายชื่อกรรมการ/
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม บันทึกการชีแ้ จง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม บันทึกผลของมติ
และผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย บันทึกค�ำถามที่เป็นประเด็น
ส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้มกี ารซักถามและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ โดยสรุป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และ
ได้ด�ำเนินการประชุมตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ ด้วย
กระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิด
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะ
กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
• บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็น
ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
• บริษัทฯ มีการจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�ำหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น มีการก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล
ภายในส�ำหรับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนักงานของบริ ษัท ฯ
ที่ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ เพือ่ ถือปฏิบตั ิ มีการจัดท�ำระเบียบปฏิบตั ใิ นการรายงาน
การถื อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดขอบเขตการรายงาน
ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี ารรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�ำหนด
ให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม และ
มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ก�ำหนดการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน เพราะเชือ่ ว่า
ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
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ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก�ำไรให้กับบริษัทฯ
บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึง
ในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและ
ได้ดังนี้
ความรูอ้ ย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานทีร่ บั ข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
• ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินงาน
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด • คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า
แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
และเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เชื่อถือได้
อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
• พนักงาน บริษทั ฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
เท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและ
ในการท�ำงาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการ
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้
บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น�ำความแตกต่างในเรื่องเพศ
บริษทั ฯ ยังมีการก�ำหนดกระบวนการคัดเลือกคูค่ า้ และการประเมิน
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ�ำกัดโอกาสของ
ผลงานไว้ในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และเพือ่ เป็นการรักษา
พนั ก งาน ตลอดจนให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการพั ฒ นาพนั ก งาน
สิทธิของคู่ค้า บริษทั ฯ จะไม่น�ำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้า
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน่
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการพัฒนาทักษะ
ส�ำหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคูค่ า้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ความรู้ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
หลักเกณฑ์และขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้
1. ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องคู ่ ค ้ า ที่ จ ะเข้ า มาท� ำ ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละ
โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
วิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills)
1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ขณะ
1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ปฏิบตั งิ าน การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีง่ าน การให้
1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า
ค�ำแนะน�ำปรึกษา การให้ทนุ การศึกษา และการมอบหมายให้ทำ� งาน
1.4 มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
หรือโครงการ เป็นต้น ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้
2. ก�ำหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
3. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้าในสัญญา
ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กับบริษัทฯ
ที่พนักงานสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้
5. จัดท�ำสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ และคูค่ า้ พร้อมขอความ
รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
ร่วมมือให้คคู่ า้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้
บันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา
ส�ำหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไป
6. ประเมินผลคู่ค้าเป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ในปี 2563 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒนา
ก�ำหนด รวมถึงส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการ
พนักงาน อนึ่งนอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว
จากคู่ค้า
การให้ ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ แ ก่ พ นั ก งานยั ง มี
7. สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ�ำปี และน�ำเสนอผู้บังคับบัญชา
มาตรฐานสูงกว่าทีก่ ระทรวงแรงงานก�ำหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดท�ำแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับ
8. แจ้งผลการประเมินประจ�ำปีให้คู่ค้าทราบ
พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน
ทุกระดับ การด�ำเนินกิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน • คูแ่ ข่ง บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาท
การท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริม
ทางธุรกิจ ข้อก�ำหนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล
กิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น
ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม รวมทัง้ ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ประโยชน์
• ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและ
และได้ ม าตรฐาน ให้ ค วามคุ ้ ม ครองที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ
ประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
กับความต้องการของลูกค้าในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม การชดใช้คา่ เสียหาย
และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
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• เจ้าหนี้ บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ได้ หรือมีเหตุท�ำให้ผิดนัดช�ำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่ ว งหน้ า โดยไม่ ป กปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหาร
จัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
• สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม บริษัทฯ ตระหนัก ถึงความรับ ผิดชอบ
ต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ
จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหาร
ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโรคแก่ ช าวบ้ า น
ในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนกิจกรรมพระราชส�ำนักถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น การสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) การสนับสนุนด้านสาธารณสุข
สมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ การมอบเครื่องช่วยหายใจ
และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ก่ โ รงพยาบาล การสนั บ สนุ น
ด้ า นการศึ ก ษา มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นยากจนระดั บ
อุดมศึกษา โครงการกองทุนอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา การสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคม
และอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน การสนับสนุนด้าน
พุ ท ธศาสนา ทอดผ้ า ป่ า มหาบั ง สุ กุ ล ร่ ว มสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
หลวงปู่แบน ธนากโร การสนับสนุนด้านโบราณคดี โครงการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดี
พรหมทินใต้ และการจัดท�ำวิดีโอน�ำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน
พรหมทินใต้ การสนับสนุนด้านสาธารณภัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย และจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
ห่วงใยเยาวชน ซึง่ กิจกรรมต่างๆ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้มสี ว่ นร่วม
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริง
โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการตลอดปี 2563 สามารถดูรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
• ภาครัฐ บริษทั ฯ มุง่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมายและ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดีกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงาน
ก�ำกับดูแลบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพี ย งพอตามที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอ เพื่ อ แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

• การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
พนักงาน เพื่อสามารถน�ำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือ
การท�ำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึง่ นอกจากเพือ่ ประโยชน์ดา้ นธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ ทีพ่ นักงาน
สร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้
จากบริ ษั ท ฯ งานดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ
แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูล
ความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังก�ำหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตาม
ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
• การต่อต้า นการทุจริตคอร์รัป ชัน บริษัท ฯ มีนโยบายต่อ ต้ า น
การคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ด�ำเนินการ ให้หรือยอมรับการ
คอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้อำ� นาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรง
หรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ห้ามการเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลีย้ งรับรองอืน่ ใดเกินกว่าความจ�ำเป็น
ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือ
ให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ เพือ่ เป็นช่องทาง
ในการจ่ายสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้ให้แก่
พนักงานใหม่ทกุ คนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงส�ำนักตรวจสอบได้ตรวจ
และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
• การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ
ได้จดั ช่องทางอ�ำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถ
ติดต่อ หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ
การกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ส�ำนักตรวจสอบ
และศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง ด้วยวาจาหรือ
ท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษา
ได้จากนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
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4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ ข้อมูลส�ำคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
3. จัดท�ำรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการ
7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
8. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) งบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5) แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุน้
7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
11) จรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13) นโยบายการแจ้งเบาะแส

14) โครงสร้างองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์
4.1 การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผู้น�ำขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code: CG Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบทของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลง และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว
สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ
เข้าใจถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำหลักปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่าให้
แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืนต่อไป อย่างไรก็ดี ส�ำหรับแนวปฏิบตั ทิ ยี่ งั ไม่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและ
ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ
และมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ของจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละท่านจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท
2) นโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ทบทวนวาระการด�ำรงต�ำแหน่งอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทุกปี และกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนั้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบถึ ง
ความจ�ำเป็น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ
4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
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4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการ
จั ด ท� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ส ามารถแสดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
ทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะค�ำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ ก�ำกับดูแล
ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะ
เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ส�ำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
และกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และดูแลให้มนั่ ใจว่าคณะผูบ้ ริหารได้นำ�
นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้นำ� หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ได้ ร ายงานไว้ แ ล้ ว ในหั ว ข้ อ
โครงสร้างการจัดการ
2. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ก�ำหนดวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ
ข้ อ ที่ 23 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ไ ว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
4.4. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยรายนามพร้ อ มประวั ติ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ า น
รวมทั้ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการ 3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติ
และกระบวนการสรรหากรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการ 5.2. คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะอนุกรรมการ
จัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส�ำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุน
5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจได้
1. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ากด้วยความรูแ้ ละ
4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จ�ำนวน ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร
1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการด�ำเนินงานและผลประกอบการของ จัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
พิจารณาก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
บริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ด้วยความรอบคอบ
นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน
จำ�นวนบริษัท
วันที่
และระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการ
(ราย)
(แห่ง)
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 พฤศจิกายน 2563
1
1
และประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด�ำเนินกิจการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบใน ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการ
การสือ่ สารข้อมูลของบริษทั ฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการ
ด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ตามรายละเอียด ธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเลขโทรศั พ ท์ และอี เ มลที่ แ สดงไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ดำ� เนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
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2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มี
การปรับปรุงอีก 10 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบ
ในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพือ่ รายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
โดยในปี 2563 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กั บ ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และประกาศบริษทั ฯ เรือ่ ง การแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ส�ำหรับรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ
มอบให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ทุ ก คน รวมถึ ง
เผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ในอินทราเน็ต เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และ
ยึดเป็นคติประจ�ำใจในการปฏิบัติตามอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้
เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ ทีเ่ ป็นรูปธรรม บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ
รายละเอี ย ดจรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com

ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ด้วย
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ
การจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน จึงได้มกี ารก�ำหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�ำหนดให้คณะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละครัง้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยงาน
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวมถึง
การบริหารจัดการความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้
• ส�ำนักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและค�ำสั่งของบริษัทฯ และ
ข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึง
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ของบริษัทฯ
• ส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิด
ความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแล
ติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
• ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ก�ำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อม
จัดท�ำดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
ทัว่ ทัง้ องค์กร

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน์ ส ่ ว นตน
โดยก�ำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
โดยรวมเป็นส�ำคัญ เสมือนกับการท�ำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยกรอบการบริหารความเสีย่ งและ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
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เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี อีกทัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนสือ่ สารให้พนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.

ให้ ค ณะกรรมการรั บ รองรายงานการประชุ ม ในการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการ
คณะกรรมการจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้โดยสะดวก
การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทุกครัง้ ตลอดปี 2563 จะมีผบู้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ท บทวนกรอบ
และประธานคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
การบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และน�ำเสนอ
รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม เพือ่ ตอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่
ข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ 6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2563
ประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
เสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเริ่ม
5.4. การประชุมคณะกรรมการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้
1. ก�ำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการสามารถก� ำ กั บ ควบคุ ม และดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้งก�ำหนดตารางการประชุม
ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กรรมการยังสามารถ
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ขอค�ำชีแ้ จงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาเพิม่ เติม
ก�ำหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เพื่อให้
ได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทด้วย
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมี 7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549
การประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการ
ส�ำหรับปี 2563 การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามก�ำหนดการที่
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี
80 ของคณะกรรมการทั้งชุด
2563 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
2. การพิ จ ารณาก� ำ หนดวาระการประชุ ม เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่
ผู้รวบรวมเรื่องที่ส�ำคัญที่จะก�ำหนดเป็นวาระการประชุม น�ำเสนอ
เป็นการประชุมเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้ว กรรมการ
ต่อประธานกรรมการเพือ่ ขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารยังมิได้มกี ารประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้โดย
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ได้ระบุ
ผ่านเลขานุการบริษัท
ไว้แล้วในหัวข้อการจัดการว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ
3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็น
ผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และน�ำส่งเอกสารก่อนการ 5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุมและ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้าง
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาในการ คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
พิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี หน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ เพื่อน�ำผลการประเมินไปพิจารณา
2563 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยการ
ให้กรรมการแต่ละท่านภายในก�ำหนดทุกครั้ง
ประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
4. การด�ำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ 1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ
สามารถเสนอความคิ ด เห็ น และซั ก ถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
เพือ่ ใช้ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั
ผลการด�ำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม ดูแล และอืน่ ๆ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้
ได้ทุกเรื่องโดยไม่จ�ำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการ
ประเมินผลตนเองในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีข่ องการเป็นกรรมการบริษทั
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้
ในทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุการคณะกรรมการจะบันทึก
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมแบบสรุปประเด็นที่ส�ำคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
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บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลน�ำผลการประเมิน เพือ่ พิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบ
โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ
การประเมินผลประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่
1.1 นโยบายคณะกรรมการ		
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ		
1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ		
1.4 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
1.5 การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการ
1.6 คุณลักษณะของกรรมการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อ
การประเมิน 3 หมวด ได้แก่
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
3.2 การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ เป็นดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 99.4 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
3) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 98.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

5.6 กระบวนการก�ำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ น
ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท�ำหน้าที่
พิจารณาโดยค�ำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอให้
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
คะแนน 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำปีทุกปี เพื่อน�ำไปใช้ในการ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวั ข้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การประเมิน 3 หมวด ได้แก่
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ		
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมิน
2.2 การประชุมคณะกรรมการ			
ผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน�ำเสนอ
2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ย
ได้คะแนน 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.60 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ การอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ ประสิทธิภาพ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้ารับ
ส�ำหรับปี 2563 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ส�ำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดให้มกี ารแนะน�ำ
แนวทางการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริษทั ฯ โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและ

หลักสูตร

- หลักสูตรสุดยอดผู้น�ำวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
รุ่นที่ 1/2563

เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ พร้อมจัดส่งเอกสาร
ประกอบให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจ�ำปี นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และนโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น
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