
การก�ากับดูแลกิจการ  

1. นโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส  

ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ  

ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคนมีความเข้าใจ ยดึมัน่และถอืปฏิบตัจินเป็น

วัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหาร

จดัการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และ

เพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ 

บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายสนับสนุนสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่  

การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับ

ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ

ออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรร

เงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบ 

กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ

พจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถาม

กรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�าถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ 

การประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่ 

นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ

ออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชุมและออกเสยีงลงมติแทน และ

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การก�าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่

กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง 

หมวดการค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ

นักลงทนุ เจ้าหน้ี ชุมชน สงัคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง โดยค�านึงถึง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ  

การมส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ การเปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ 

ท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก�าหนด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจ 

ของบริษทัฯ ได้ค�านึงถงึปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน การก�าหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ

การแจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส 

รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน

ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการ 

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคญัเกีย่วกบับริษทัฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ

และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่าง 

เท่าเทียมกัน ข้อมูลส�าคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และ

พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ

ส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นโยบายด้านต่างๆ และ 

การจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง

อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม รวมถงึผูรั้บผดิชอบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

การด�าเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู ่สาธารณะ  

ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการก�าหนด

คุณสมบัติกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�า 

มคีวามรู้ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

และกระบวนการท�างาน  

ส�าหรับรายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ

ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
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1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผิดชอบ โปร่งใส มธีรรมาภบิาล และ

เอาใจใส่ต่อผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่า พนักงาน หน่วยงานทีก่�ากบัดแูล ตลอดจน 

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั โดยเน้นการเติบโตอย่าง

ยัง่ยนื บริษทัฯ ตระหนักถงึความส�าคญัของหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุทีด่ี  

จงึได้ประกาศรับการปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ (Investment  

Governance Code: I Code) ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้รับอนมุติัจาก 

คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ ได้จดัท�า “นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ”  

ข้ึน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏบิตังิานใช้เป็นหลกัปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีวามรับผดิชอบ มกีารตัดสนิใจ  

และตดิตามการลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ  ตลอดจนเข้าไปมส่ีวนร่วมดแูลบริษทั 

ทีล่งทนุให้ประกอบธุรกจิ โดยมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ 

ต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG)  

จะน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

เฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

แบ่งเป็น 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ 

ธรรมาภบิาล คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

2. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึง่รายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหาร แบ่งเป็น 

7 คณะ ได ้แก ่ คณะกรรมการพัฒนาองค ์กรอย ่างยั่ งยืน  

คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะกรรมการบริหารด้านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

ทีม่คีวามยุ่งยากซบัซ้อนหรือมค่ีาเสยีหายมลูค่าสงู และคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ จ�านวน 6 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและ/

หรือผูบ้ริหาร เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งเพือ่ช่วยกลัน่กรองงานส�าคญั

ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี

องค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้  

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม

ดังต่อไปนี้ 

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอสิระและประธาน

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ

  กรรมการตรวจสอบ

3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและ

  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และ 

มีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีและการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษทัฯ มรีายงานทางการเงนิทีม่คีวามสมบรูณ์ ถกูต้อง 

เช่ือถอืได้ มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ

รัดกุมตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึง

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลกิจ้างผูบ้งัคับบญัชาสงูสดุของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วย

การประกนัวนิาศภยั ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน 

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

169



คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญใน 

 ระบบควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวนิาศภยัหรือกฎหมาย 

 อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ 

 ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ                             

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 ของบริษัทฯ

 (ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเหน็เกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                             

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)                              

(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ 

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มรีะบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. ปฏบิตักิารอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

1.2 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม 

ดังต่อไปนี้ 

1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธาน

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

  และสรรหา

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์     กรรมการอิสระและกรรมการก�าหนด 

  ค่าตอบแทนและสรรหา 

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอสิระและกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทนและสรรหา

4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทนและสรรหา

 (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) 

กรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา จะท�าหน้าทีพ่จิารณาทบทวนคณุสมบตัขิองกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

1. ดูแลสัดส่วน จ�านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ให้เหมาะสมกับองค์กร

2. สรรหาบคุคลเพือ่ทดแทนกรรมการในกรณีทีค่รบวาระ ลาออก หรือ

กรณีอื่นๆ และน�าเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู ้บริหารและ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

4.  ดูแลและก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ  

ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ�านวยการใหญ่ 

ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

5.  ดูแลให ้มีแผนสืบทอดต�าแหน ่งประธานคณะผู ้บริหารและ 

ผู้อ�านวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   

เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

กรรมการบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ซึง่ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล

และกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธาน

  คณะกรรมการธรรมาภิบาล

 (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

2. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและ

  กรรมการธรรมาภิบาล

3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

อย่างเหมาะสม

2.  พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ

ก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ พร้อมความเหน็ในแนวปฏบิตัแิละ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล   

เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย 

กรรมการและผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน 

   คณะผู้บริหาร 

   และกรรมการ 

   ผู้อ�านวยการใหญ่

 รองประธาน 2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้อ�านวยการใหญ่

 กรรมการ 3. นายอานนท์ วังวสุ ที่ปรึกษา

    คณะผู้บริหาร

                 4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้อ�านวยการใหญ่

                 5. นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ รองผู้อ�านวยการ 

   ส่วนคณิตศาสตร์

   ประกันภัย

กรรมการบริหารความเสีย่งแต่ละท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย

การบริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง  

ให้ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคัญ ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด�ารงอยู ่ของบริษัทฯ  

อย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถึงทบทวนรายงานการบริหาร

ความเสีย่งแบบองค์รวมและการประเมนิความเสีย่งและความม่ันคง

ทางการเงินของบริษทัฯ เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมติั

2.  ก�ากบัดแูลและสนับสนุนให้มกีารด�าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ง

ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ 

3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ             

4. จดัให้มกีารประชุมเพือ่ตดิตามสถานะความเสีย่ง รวมถึงความคบืหน้า 

ในการบริหารความเสีย่ง และให้ข้อเสนอแนะในสิง่ทีต้่องด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ขององค์กรตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5. สนับสนุนการด�าเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร

ความเสี่ยงใหท้ัว่ทั้งองค์กร เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถบรหิาร

จดัการความเสีย่งให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสีย่งองค์กร

6. จดัเตรียมแผนและมาตรการจดัการเพ่ือรองรับความเสีย่งกรณีฉกุเฉนิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

1.5 คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทนุ (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน 1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

 กรรมการ 2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและ

     กรรมการ

     ธรรมาภิบาล

   3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน 

    คณะผู้บริหาร 

    และกรรมการ 

    ผู้อ�านวยการใหญ่

    4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ

     ผู้อ�านวยการใหญ่

 กรรมการและเลขานุการ 

   5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อ�านวยการ 

     ส�านักการลงทุน 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู ้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบรหิารการลงทุน การบรหิารความเสี่ยง หรอื

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก�าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ

ประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม 
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

1. ก�าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น 

ที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค�านึงถึง

ความเสีย่งและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง น�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน

ของบริษัทฯ

3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท 

ต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 

ล้านบาทต่อคร้ัง ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป

4. ก�ากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ

5.  สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6. ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการประกอบธรุกจิอืน่อกีหน้าทีห่นึง่ โดยก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติลงทุนในลักษณะเดียวกัน

กับคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

กรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหน้าหน่วยงานหรือผูท้ีมี่ความเช่ียวชาญเทยีบเท่า

หัวหน้าหน่วยงาน จ�านวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน 

   คณะผู้บริหาร 

   และกรรมการ 

   ผู้อ�านวยการใหญ่

 กรรมการ 2. นายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อ�านวยการ 

    ฝ่ายสินไหมทดแทน

    ยานยนต์

  3. นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ รองผู้อ�านวยการ 

    ฝ่ายสินไหมทดแทน

  4. นายถิรธนา วิเศษภักดี รองผู้อ�านวยการ  

    ส่วนออกแบบพัฒนา

    ผลิตภัณฑ์

  5. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ�านวยการ  

    ส�านักก�ากับการปฏบิตัิ

    ตามกฎระเบียบ

  6. นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

    ส่วนคณิตศาสตร์

    ประกันภัย          

  7. นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

    ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

  8. นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

    ส�านักการลงทุน           

  9. นางสาวพัทธมน บุญมี Specialist 

    ส่วนกฎหมาย 

กรรมการผลิตภัณฑ์แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การลงทุน กฎหมาย  

การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และ 

การปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผลิตภัณฑ์

กรรมการผลิตภัณฑ์มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

1. ก�าหนดกรอบและนโยบายการออกผลติภณัฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเชื่อมโยงความเสี่ยง กลยุทธ์ และ

เงินกองทุนของบริษัทฯ รวมถึงค�านึงถึงหลักการประกันภัย  

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักกฎหมาย ความเหมาะสมและ 

เป็นธรรมต่อลูกค้า

2. ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกผลติภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการเงนิ 

และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

3. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ก�ากับดูแลและติดตามการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย

4. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม

5. ก�ากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม  

ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ

6. ก�ากับและติดตามการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ ให้มคีวามพร้อม

และมีประสิทธิภาพในการออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

การประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร 

คณะผู ้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรง 

ต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร

อย่างยัง่ยนื คณะกรรมการประกนัภยัและสนิไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะกรรมการบริหารด้านความม่ันคง

ปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพจิารณาเร่ืองร้องเรียนทีม่คีวามยุง่ยาก

ซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงาน

บริหารอาคาร โดยแต่งต้ังผูบ้ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกล่ันกรองเร่ือง
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ส�าคญัเพ่ือให้การด�าเนินงานและกจิกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และ

มีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและ

ขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มวีาระ 2 ปี 

และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดอืนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

1. ก�ากับดแูลและสนับสนุนการด�าเนินกจิกรรม เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม

ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น BKI Spirit (Cool, 

Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว

2. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม

และสิง่แวดล้อมภายใต้แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 

Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อให้

ท�างานเช่ือมโยงกนัและบรรลวุตัถุประสงค์ด้านการพฒันาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. พจิารณากจิกรรมหรือโครงการใหม่ๆ  ทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาองค์กร  

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

5. ก�าหนดทิศทางการท�าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและแผน

พฒันาพนกังานให้มีความสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ของบริษทัฯ 

พร้อมทั้งให้ความเห็นในการน�าเสนอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ 

6. พิจารณาน�าเสนอการน�าบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ  

ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึน้ และควบคมุใหส้�าเรจ็

บรรลุวัตถุประสงค์

2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีมี่ความรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจเก่ียวกับ

การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท  

รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง

ประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี

1. ก�าหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจดัการ

ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่หมาะสม ยดืหยุน่ตามสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดย 

ค�านึงถงึความเสีย่งและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าเสนอคณะผูบ้ริหาร

2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

3. สอบทานและปรับเปลีย่นนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกนัภยัต่อ 

และการจัดการค่าสนิไหมทดแทน เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

4. ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกจิและกลยทุธ์ทีใ่ห้ความส�าคญัในการสร้าง 

และการถ่ายทอดวัฒนธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้มกีารสือ่สารและถ่ายทอดวัฒนธรรม

การปฏบิตัต่ิอลกูค้าอย่างเป็นธรรมให้ทัว่ถึงทกุส่วนงานและบคุลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

รับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณาค่าสินไหม

ทดแทนของบริษัทฯ

6. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ�านาจในการรับประกันภัย และ 

ค่าสินไหมทดแทน

2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบด้วยผู ้บริหารที่มีความรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ  

2 ปี และจะต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อคร้ัง โดยมขีอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เก่ียวข้องกับการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

3. พจิารณาอนุมติัแผนงานหรือโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณ

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

5. ตดิตามผลส�าเร็จของการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในโครงการ

หรือแผนงานต่างๆ

6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 

ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน 

และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี 

ประชมุอย่างน้อย 2 เดอืนต่อคร้ัง โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี

1. ส�ารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

การท�างานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ให้

ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างานและ/ 

หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อความปลอดภัย 

ในการท�างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา

ปฏิบตังิานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง

3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

4. ก�าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย

ในการท�างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. จดัท�านโยบาย แผนงานประจ�าปี โครงการ หรือกจิกรรมด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพือ่ป้องกนั

และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วย 

อันเนื่องจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างานเสนอ

ต่อนายจ้าง 
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6. จัดท�าโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงการอบรม

เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย 

ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ

เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

8. รายงานผลการปฏิบติังานประจ�าปี รวมทัง้ระบปัุญหา อปุสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่

ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

9. ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

10. ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็น 

ไปอย่างต่อเนื่อง

2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีมี่ความรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจเก่ียวกับ

ระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ 

จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดนโยบาย วัตถปุระสงค์ โครงสร้าง และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส�าคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและ

กฎหมาย รวมถงึความจ�าเป็นในการปรับปรุงและพฒันาด้านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนทรัพยากรส�าหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหาร

จดัการ การตรวจสอบและทบทวน การบ�ารุงรักษา และการปรับปรุง

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2.6 คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือ 

มีค่าเสียหายมูลค่าสูง 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีม่อี�านาจตดัสนิใจช้ีขาดเร่ืองร้องเรียน ผูรั้บผดิชอบ

หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงาน

กฎหมาย และหน่วยงานดแูลการปฏิบตัติามกฎหมาย อย่างน้อย 5 ท่าน 

มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขต

อ�านาจหน้าทีพ่จิารณาและตดัสนิช้ีขาดเร่ืองร้องเรียนทีม่คีวามยุง่ยากซบัซ้อน 

หรือมค่ีาเสยีหายมลูค่าสงูตัง้แต่ 50 ล้านบาท โดยพจิารณาเร่ืองร้องเรียน

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสาร

เพิ่มเติม (ถ้ามี)

2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม

อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

ในภาพรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ

2. พิจารณาอนุมั ติแผนงานและโครงการในหลักการ รวมถึง 

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคาร พร้อมทั้งติดตาม 

ผลส�าเร็จของแผนและโครงการต่างๆ

3. พจิารณาอนุมติัค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายส�าหรับงานทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจ�าตามก�าหนดเวลาใน

วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป

4. พจิารณาอนุมตักิ�าหนดราคาให้เช่าอาคารส�านกังาน และการลงทนุ

ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ�านวน 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร  

โดยท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ 

มคุีณสมบติัเหมาะสม เพ่ือทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และ

ผู ้อ�านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ  

พร้อมเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา 

เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตาม

ที่ก�าหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา” 

โดยมีการก�าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อ 

คัดเลือกกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง รวมถึงการก�าหนดสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่คีวามรู้ ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลาย 

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ�ากัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจ 

เป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

ในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศ

เวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ ้น 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจควบคมุของ 

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะ
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ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตัง้ ทัง้น้ีลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป ็นบุคคลที่ มีความสัมพันธ ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รับ

การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ�านาจควบคมุของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการต้ังแต ่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ส�านักงานสอบบญัชี ซึง่มผีูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการ

เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ

ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 

หุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รึกษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ�า หรือถอืหุน้ร้อยละ 1 

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทีมี่นัยกบับริษทัฯ 

หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการ 

ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อย 

ล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทัฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของ 

งบการเงินได้

5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

ในการแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งเมือ่ครบวาระ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายช่ือบคุคลทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อีกคร้ังหน่ึง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง 

ได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีหรือ 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกรอบ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่ง

ของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็น

บุคคลสัญชาติไทย

3. การเลือกต้ังกรรมการ ให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลง

คะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียง

ข้างมาก หากคะแนนเท่ากนัให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

4. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

1 ใน 3 และกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลอืกต้ังกลบัเข้ามา

เป็นกรรมการใหม่ได้

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง 

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสียงและมหีุน้นับรวม

ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณี

อื่นที่ไม่ใช่เน่ืองมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

กรรมการทีเ่หลอือยู ่ทัง้น้ี บคุคลทีเ่ข้ามาเป็นกรรมการดงักล่าวจะมวีาระ

การด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ 

เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ต้ังแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ัง

เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการแสดง

อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ให้เป็นผูพ้จิารณาบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลทีมี่ความรู้ ความสามารถ และ

มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษทัฯ เพือ่ปฏิบตัหิน้าทีแ่ละด�าเนินกจิการงานของบริษทัฯ 

ให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ได้ โดยด�าเนินการคดัเลอืก

ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วชิาชีพระหว่างกรรมการอสิระกบับริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม  

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท�าให้

กรรมการอสิระของบริษทัฯ มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและความเป็นอสิระ

อย่างแท้จริง ทัง้ยงัมไิด้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษทัใหญ่ 

บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันแต่อย่างใด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ 

กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย         

บริษทัร่วม หรือบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ทีมี่มูลค่าเกนิกว่าทีส่�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และ

บริษัทย่อย สามารถท�าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท�าไว้อยู่ก่อนแล้ว 

และ/หรือที่จะมีข้ึนในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อตกลง 

ทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป 

ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี 

ความเก่ียวข ้อง ทั้ง น้ี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ในหัวข ้อ  

รายการระหว่างกัน

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองแผนการสบืทอดต�าแหน่งและ

การพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

มาด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ�านวยการใหญ่ โดยวิธี

สรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ�าเป็น 

ทั้งน้ีให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งต่อไปด้วย โดย 

ลดความเสีย่งหรือผลกระทบจากการขาดผูส้บืทอดต�าแหน่งให้มากทีส่ดุ 

ดังน้ันจึงให้มีแผนการพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่งที่สูงข้ึน 

โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการ

คัดเลอืกคุณสมบติัของผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและ

ผู้อ�านวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาและ

ด�าเนินการ     

2. ประธานคณะผู้บริหาร ก�าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

และ Competency ของผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร  

ผู้อ�านวยการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองค์กร

3. ผู้อ�านวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถ และ 

ผลการปฏบิตัติาม Competency ของผูบ้ริหารสงูสดุของหน่วยงาน 

และจดัท�าแผนพฒันารายบคุคลตามหลกัการของการพฒันาบคุลากร

โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการให้ Feedback 

อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ประธานคณะผูบ้ริหาร รายงานผลการพฒันาผูบ้ริหารทีเ่ป็นผูส้บืทอด

ต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่ 

ให ้คณะกรรมการก�าหนดค ่าตอบแทนและสรรหาทุกคร้ัง 

ที่มีการประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

ประจ�าปี ซึ่งจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี

การแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

คณะผู้บริหารและต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่ และน�าเสนอขอความ 

เหน็ชอบต่อกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป

ส�าหรับการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร 

ให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหาร และ/ 

หรือผู้อ�านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
 และบริษัทร่วม 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ 

มีเฉพาะบริษัทร่วม จ�านวน 3 บริษัทเท่าน้ัน ในการก�ากับดูแล 

การด�าเนินงานของบริษัทร่วมน้ัน บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริหาร 

ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณา

คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร ่วม และเสนอขออนุมัติ 

จากประธานกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ 

ในบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม 

และก�าหนดให้บคุคลทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทฯ เอง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายใน ก�าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงในเร่ืองน้ันๆ 

ทีจ่ะได้รับข้อมลู ส่วนข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์จะมีการก�าหนดระดบั

ช้ันของผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจ�าเป็นใช้งาน โดยมีใช ้

รหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือน�าไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและ 

ผู้ที่เก่ียวข้องจากต�าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ  

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ทีไ่ด้รับทราบข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญั

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมลูภายในน้ันต่อสาธารณชน 

และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่า

มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบา 

เป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้  

บริษัทฯ ได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร  

โดยก�าหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้หีน้าทีร่ายงาน ผลติภณัฑ์ทางการเงิน

ที่ต้องรายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�าหนดการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 

ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร  

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ

ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

7. การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1. การตระหนักในความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธ ิ

ของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด  

ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก�าไรของ 

บริษทัฯ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ สทิธิในการมอบฉนัทะ

ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอ

รายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระ 

การประชุม สิทธิในการแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าบริการ  

สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่างๆ  

ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ 

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

• การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธิ

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ 

ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง

กบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเกีย่วข้องกบัเงือ่นไข หรือกฎเกณฑ์ 

กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 

จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,210,000 บาท

2. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส�าหรับปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563  640,000 บาท

3. ค่าบริการอื่น  - บาท

รวม 2,850,000 บาท

177



• บรษิทัฯ จดัส่งหนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้โดยก�าหนดวนั เวลา 

และสถานที่ รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ 

คณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม  

เพือ่ให้ผูถื้อหุน้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

ลงมตใินวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่าวหนังสอืเชิญประชุมผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ  

ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ 

เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธิ โดยการมอบฉนัทะให้บคุคลใด 

บุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะของบ ริษัทฯ เข ้ า ร ่ วมประ ชุมและออก เ สียง 

ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านน้ัน

ทราบเร่ืองทีบ่ริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ด้วยแล้ว 

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้

• ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

ครบทัง้ 12 ท่าน มปีระธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องได้   

• บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการลงทะเบียน 

เข้าประชุม โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจง 

วิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็น

พยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย  

• ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย สามารถใช้สทิธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ

และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ  

และผู้บริหารจะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถามและตอบข้อซักถาม

อย่างชัดเจนและตรงประเดน็ รวมถงึจัดให้ผู้ถอืหุน้ได้ลงคะแนนเสียง

อย่างโปร่งใสและให้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�าคัญๆ ในแต่ละวาระ 

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกรายช่ือกรรมการ/ 

ผูบ้ริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุม บนัทกึการช้ีแจง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผล

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม บันทึกผลของมติ

และผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย บันทึกค�าถามที่เป็นประเด็น

ส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ได้มีการซกัถามและการช้ีแจงของบริษทัฯ โดยสรุป 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเผยแพร่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ   

ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ

ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และ

ได้ด�าเนินการประชุมตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นทุกประการ ด้วย

กระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิ

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคม 

ส่งเสริมผูล้งทนุไทยให้คะแนนการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิด

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะ 

กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

• บริษัทฯ แจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็น

ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันนัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

• บริษัทฯ มีการจัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับ 

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอ

เร่ืองที่เห็นว่าส�าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ 

ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีของบริษัทฯ และเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้  

ความสามารถ และคุณสมบติัทีเ่หมาะสม เพ่ือรับการพจิารณาเลอืกตัง้ 

เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดสิทธิ

การเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงานโดยตรงเท่าน้ัน มีการก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูล

ภายในส�าหรับกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

ที่ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

หลกัทรัพย์ เพือ่ถอืปฏบิตั ิมกีารจดัท�าระเบยีบปฏบิตัใินการรายงาน

การถือหลักทรัพย ์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์ 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดขอบเขตการรายงาน 

ผูม้หีน้าทีร่ายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถงึก�าหนด

ให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 

ทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม และ

ก�าหนดการปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่อย่างชัดเจน เพราะเช่ือว่า

แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ช่ือเสียงและภาพลักษณ ์
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ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทฯ 

ในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ  

ได้ดังนี้ 

• ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มุ่งม่ันเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถื้อหุน้ในการด�าเนินงาน 

โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และ

เชื่อถือได้ 

• พนักงาน บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั

ในการท�างาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการ 

บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น�าความแตกต่างในเร่ืองเพศ  

เช้ือชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ�ากัดโอกาสของ

พนักงาน ตลอดจนให้ความส�าคัญเร่ืองการพัฒนาพนักงาน 

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการพัฒนาทักษะ

ความรู้ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

 นอกจากน้ัน ยงัสนับสนุนให้พนักงานทกุระดบัศกึษาหาความรู้และ

วทิยาการใหม่ๆ เพิม่เติม เน้นการพฒันาทกัษะรอบด้าน (Multi Skills)  

ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ขณะ

ปฏบิตังิาน การสอนงาน การหมุนเวยีนสบัเปลีย่นหน้าทีง่าน การให้ 

ค�าแนะน�าปรึกษา การให้ทนุการศกึษา และการมอบหมายให้ท�างาน

หรือโครงการ เป็นต้น ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

ที่พนักงานสามารถเรยีนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้

รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 

 ส�าหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไป

ในปี 2563 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒนา

พนักงาน อน่ึงนอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว 

การให้สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมี

มาตรฐานสงูกว่าทีก่ระทรวงแรงงานก�าหนด เช่น การจดัตัง้กองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดท�าแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับ

พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน 

ทุกระดับ การด�าเนินกิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้มคีวามปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั การส่งเสริม 

กิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น 

• ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน ให้ความคุ ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ 

กับความต้องการของลกูค้าในราคาทีย่ติุธรรม การชดใช้ค่าเสยีหาย 

บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึง

ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้อย่างถูกต้อง และมหีน่วยงานทีรั่บข้อร้องเรียนและเสนอแนะ

จากลูกค้าโดยเฉพาะ 

• คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าน้ันเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า 

บริษทัฯ จงึปฏบิตัต่ิอคูค้่าด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต โปร่งใส เสมอภาค 

และเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขที่ตกลงไว้ 

อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ 

เท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและ 

ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ 

บริษทัฯ ยงัมกีารก�าหนดกระบวนการคดัเลอืกคูค้่าและการประเมิน

ผลงานไว้ในคูม่อืการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน และเพือ่เป็นการรักษา

สิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่น�าข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้า

ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น   

 ส�าหรับกระบวนการคดัเลอืกและประเมนิผลคูค้่า บริษัทฯ ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้

1. ก�าหนดคุณสมบัติของคู ่ค ้าที่จะเข้ามาท�าธุรกิจกับบริษัทฯ  

โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

    1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

    1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

    1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า

    1.4 มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2. ก�าหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า

3.  พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า 

4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้าในสัญญา 

กับบริษัทฯ

5. จดัท�าสญัญาข้อตกลงระหว่างบริษทัฯ และคูค้่า พร้อมขอความ 

ร่วมมอืให้คูค้่าปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทัง้ 

บันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา

6. ประเมินผลคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก�าหนด รวมถึงส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการ

จากคู่ค้า

7. สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ�าปี และน�าเสนอผู้บังคับบัญชา 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. แจ้งผลการประเมินประจ�าปีให้คู่ค้าทราบ

• คู่แข่ง บริษทัฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขัน มารยาท

ทางธรุกจิ ข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลู

ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ 

ไม่เหมาะสม รวมทัง้ไม่ท�าลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่ง เพยีงเพือ่ประโยชน์

ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะมุง่เน้นการแข่งขนัทางด้านคณุภาพและ

ประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  

และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
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• เจ้าหน้ี บริษทัฯ ยดึม่ันในการปฏิบติัต่อเจ้าหน้ีทกุรายอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 

ทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้

ได้ หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหน้ี บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ี

ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร ่วมกันพิจารณา 

หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหาร

จัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

• สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จงึมนีโยบายให้การสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ

จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถ่ิน

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น คณะผู ้บริหาร 

ออกหน ่ วยแพทย ์ เคลื่ อนที่ ให ้ การ รักษาโรคแก ่ชาวบ ้ าน 

ในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนกิจกรรมพระราชส�านักถวายเงิน

สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการ

บัณฑิตคืนถิ่น การสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

สมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ การมอบเคร่ืองช่วยหายใจ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก ่โรงพยาบาล การสนับสนุน 

ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนระดับ

อุดมศึกษา โครงการกองทุนอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการ 

เดก็นักเรียนระดบัประถมศกึษา การสนับสนนุด้านการพฒันาสงัคม

และอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน การสนับสนุนด้าน 

พุทธศาสนา ทอดผ้าป ่ามหาบังสุกุล ร ่วมสร ้างพิพิธภัณฑ์ 

หลวงปู่แบน ธนากโร การสนับสนุนด้านโบราณคดี โครงการศึกษา

เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดี

พรหมทินใต้ และการจัดท�าวิดีโอน�าชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน 

พรหมทนิใต้ การสนับสนุนด้านสาธารณภัย มอบถงุยงัชีพช่วยเหลอื 

ผู ้ประสบอุทกภัยและจัดกิจกรรมส ่ง เสริมความปลอดภัย 

ห่วงใยเยาวชน ซึง่กจิกรรมต่างๆ ผูบ้ริหารและพนักงานได้มส่ีวนร่วม 

และตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคมอย่างแท้จริง

โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการตลอดปี 2563 สามารถดูรายละเอียด 

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

• ภาครัฐ บริษทัฯ มุง่ด�าเนินธุรกจิภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและ

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและ 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ

เพียงพอตามที่ได ้ รับการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส 

ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

• การปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนุษยชน บริษทัฯ มุง่มัน่ในการปฏบิตัติาม

หลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

พนักงาน เพื่อสามารถน�าหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของ 

บริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ  ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือ

การท�างาน การออกแบบผลติภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ซึง่นอกจากเพือ่ประโยชน์ด้านธุรกจิแล้วยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของพนักงานอกีทางหน่ึงด้วย อย่างไรกต็าม ผลงานใดๆ ทีพ่นักงาน

สร้างข้ึนในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  

เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู ้

จากบริษัทฯ งานดังกล ่าวให ้ถือเป ็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ  

แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูล 

ความลบัทางธุรกจิและข้อมลูลบัอืน่ๆ ของบริษทัฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากบริษัทฯ นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังก�าหนดนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราช

บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสาร 

ให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตาม

ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ 

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ด�าเนินการ ให้หรือยอมรับการ

คอร์รัปชันในทกุรูปแบบ ห้ามการใช้อ�านาจหน้าทีไ่ม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ืน่ ห้ามการเสนอ

ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ห้ามรับหรือให้ของขวญั หรือเลีย้งรับรองอืน่ใดเกนิกว่าความจ�าเป็น 

ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือ 

ให้เงนิสนับสนุนใดๆ แก่บคุคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ เพ่ือเป็นช่องทาง 

ในการจ่ายสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้ให้แก่

พนักงานใหม่ทกุคนอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึส�านักตรวจสอบได้ตรวจ

และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย

• การสื่อสารกับผู ้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ  

ได้จดัช่องทางอ�านวยความสะดวกให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถ

ตดิต่อ หรือร้องเรียนในเร่ืองทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อบริษทัฯ 

การกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ  

รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดย

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ส�านักตรวจสอบ 

และศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง ด้วยวาจาหรือ

ท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอเีมลหรือเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ส�าหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษา 

ได้จากนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.bangkokinsurance.com
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4.  หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวน

ได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับ

บริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตาม 

ข ้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการ

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี รวมถึง 

การเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกันและ 

น่าเชื่อถือ ข้อมูลส�าคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน 

3. จัดท�ารายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล

สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย จ�านวนคร้ังของการประชุมและจ�านวนคร้ังที่กรรมการ 

แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

6.  การฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ 

คณะกรรมการ

7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน

8. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ 

 ด�าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 5) แบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้

 6) โครงสร้างการถอืหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนการถือหุน้

 7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ

 8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 9) ข้อบังคับบริษัท 

 10) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 11) จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

 12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 13) นโยบายการแจ้งเบาะแส

 14) โครงสร้างองค์กร

 15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน 

 สัมพันธ์ 

4.1 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  

 ปี 2560 ไปปรับใช้  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน

ฐานะผู้น�าขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการน�าหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่สี�าหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance 

Code: CG Code) ทีอ่อกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทฯ เพือ่สร้างคณุค่า

ให้กิจการอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลง และแข่งขันได้โดยมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว  

สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ

เข้าใจถงึประโยชน์และความส�าคญัของการน�าหลกัปฏิบตัติามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของ 

บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่าให้

แก่กิจการอย่างยัง่ยนืต่อไป อย่างไรก็ด ีส�าหรับแนวปฏบิติัทีย่งัไม่เหมาะสม 

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและ 

ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณา

ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยปี 2563 มีเร่ืองที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ

และมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1) การก�าหนดหลักเกณฑ์ของจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

แต่ละท่านจะไปด�ารงต�าแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท

2)  นโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 

นับจากวนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระคร้ังแรก 

เน่ืองจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหา

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อย่างไรกต็าม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนวาระการด�ารงต�าแหน่งอย่างสม�า่เสมอ

ทุกปี และกรณีที่จะแต่งต้ังกรรมการอิสระให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาอย ่างละเอียดรอบคอบถึง 

ความจ�าเป็น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ     

4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ืองค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถงึบทบาทและความรับผดิชอบในฐานะ

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ส�าคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย

และกลยทุธ์ทีส่�าคญัของบริษทัฯ และดแูลให้มัน่ใจว่าคณะผูบ้ริหารได้น�า

นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ เพือ่บรรลเุป้าหมายดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าหลกัการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ

โครงสร้างการจัดการ 

2. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ก�าหนดวาระการ 

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ  

ข ้อที่  23 ซึ่ งบ ริษัทฯ เผยแพร ่ ไว ้ ในเว็บไซต ์ของบริษัทฯ  
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3. คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ได้รายงานไว้แล้วในหวัข้อ คณุสมบตัิ

และกระบวนการสรรหากรรมการ 

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

  ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะอนุกรรมการ 

5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวฒุทิีม่ากด้วยความรู้และ

ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

พิจารณาก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ 

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ด้วยความรอบคอบ

และระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแนวนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด�าเนินกิจการ 

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทกุไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการ

ด�าเนนิการของคณะอนกุรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ด�าเนนิการทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิและกลยทุธ์

ของบริษัทฯ 

 

การใช้อ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

จะค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้อย่างซือ่สตัย์สุจริต มจีริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ก�ากบัดแูล

ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการ 

จัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล 

ทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  

โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรอง 

จากคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว ทั้งน้ี คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�าปี และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

4.4. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน  

รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที ่

ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการ

จัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุน 

ให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจได้ 

4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จ�านวน  

1 คร้ัง เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการด�าเนินงานและผลประกอบการของ 

บริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้

วันที่ นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน
(ราย)

จ�านวนบริษัท
(แห่ง)

27 พฤศจกิายน 2563 1 1

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบใน

การสือ่สารข้อมลูของบริษัทฯ กับนักลงทนุ และบคุคลภายนอก ให้เป็นไป 

อย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม 

ทัง้น้ี ผูล้งทนุสามารถตดิต่อเพือ่สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ ได้ตามรายละเอยีด  

หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

www.bangkokinsurance.com

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 และผลการปฏิบัติ 

ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 
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2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูอ้นุมัติจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มี

การปรับปรุงอีก 10 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบ

ในการตดิตามผลการปฏบิตั ิเพือ่รายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ

ธรรมาภบิาลพิจารณาปรับปรุงให้มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์  

และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  

ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง

กับประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลและบริหารจดัการความเสีย่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมี

ผลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกราคม 2564 และประกาศบริษัทฯ เร่ือง การแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง   

ส�าหรับรายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ

ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 

3. จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ  

มอบให้แก ่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึง 

เผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ในอินทราเน็ต เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติ 

ที่ดีที่บริษัทฯ มุ ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และ 

ยึดเป็นคติประจ�าใจในการปฏิบัติตามอย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดให้

เป็นหน้าทีข่องผูบ้ริหารทกุระดบัในการดแูลให้พนักงานภายใต้การบงัคบั

บัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 

บริษทัฯ ทีเ่ป็นรูปธรรม บริษทัฯ จดัให้มีการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม�่าเสมอ 

รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์เพื่อป ้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส ่วนตน  

โดยก�าหนดเป็นหลกัการไว้ในจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงาน 

นอกจากน้ัน ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดแูลและรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน ์และรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งได ้มีการพิจารณา 

ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล

และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  

โดยรวมเป็นส�าคัญ เสมือนกับการท�ารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการ

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1) ด้วย 

• การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ 

การจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

5.  ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัของระบบการควบคมุภายใน 

ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิตังิาน จงึได้มกีารก�าหนดหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบและอ�านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�าหนดให้คณะผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษทัฯ ท�าการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัมหีน่วยงาน

ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อก�าหนดของกฎหมาย รวมถึง 

การบริหารจดัการความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดงัน้ี

 • ส�านักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความถูกต้อง

เช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติ 

เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและค�าสั่งของบริษัทฯ และ

ข้อบงัคบัของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 

ของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึง

การตดิตามและประเมนิประสทิธิภาพการบริหารความเสีย่งโดยรวม

ของบริษัทฯ 

• ส�านักก�ากับการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มหีน้าทีรั่บผดิชอบในการก�าหนดแนวทางการปฏิบติัตาม

กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสม 

ของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเม่ือเกิด

ความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ 

หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแล

ติดตามอย่างสม�่าเสมอ

• ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานตรงต่อผู ้ช่วยกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์และ

แนวทางการปฏบิตักิารบริหารความเสีย่งร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง ก�าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อม

จัดท�าดัชนีช้ีวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้ค�าปรึกษา แนะน�า

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ 

ทัว่ทัง้องค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 

และนโยบายการบริหารความเสีย่ง โดยกรอบการบริหารความเสีย่งและ

นโยบายการบริหารความเสีย่งดงักล่าวจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
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เพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ�าทกุปี อกีทัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

จะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม  

รวมถงึทบทวนความเพยีงพอและความมีประสทิธิผลของการปฏบิตัติาม

นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนสือ่สารให้พนักงาน

ที่ เกี่ยวข ้องได ้ทราบและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในป ี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได ้ทบทวนกรอบ 

การบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให ้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  

28 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) เมือ่วนัที ่26 มีนาคม 2563

5.4. การประชุมคณะกรรมการ

1. ก�าหนดการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุม

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีการแจ้งก�าหนดตารางการประชุม

คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ

ก�าหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เพ่ือให้

กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมี

การประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ส�าหรับปี 2563 การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามก�าหนดการที่

แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 

80 ของคณะกรรมการทั้งชุด 

2. การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทเป็น 

ผู้รวบรวมเรื่องที่ส�าคัญที่จะก�าหนดเป็นวาระการประชุม น�าเสนอ 

ต่อประธานกรรมการเพือ่ขอความเหน็ชอบแล้วจดัเป็นระเบยีบวาระ 

การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งน้ี

กรรมการทกุท่านมอีสิระทีจ่ะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้โดย

ผ่านเลขานุการบริษัท 

3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็น 

ผู้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และน�าส่งเอกสารก่อนการ

ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการ 

พิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี ในปี 

2563 สามารถส่งหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ให้กรรมการแต่ละท่านภายในก�าหนดทุกครั้ง 

4. การด�าเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ

สามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผลการด�าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง การควบคมุ ดแูล และอืน่ๆ 

ได้ทุกเรื่องโดยไม่จ�ากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการ

ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่

ในทีป่ระชุมในวาระดงักล่าวชัดเจน เลขานุการคณะกรรมการจะบนัทกึ 

การประชุมแบบสรุปประเด็นที่ส�าคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะ

ให ้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม 

คณะกรรมการคร้ังถัดไป และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการ 

คณะกรรมการจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ

การอ้างองิและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้โดยสะดวก 

5. การเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ทกุคร้ังตลอดปี 2563 จะมผีูบ้ริหารระดบัสูง ได้แก่ กรรมการ

และประธานคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

รับผดิชอบหน่วยงานด้านบญัชีและการเงนิ เข้าร่วมประชุม เพือ่ตอบ

ข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการ

ประชุมกันทกุเดอืน ดงัน้ัน บริษทัฯ จงึจดัท�ารายงานผลการด�าเนินงาน 

เสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ�าทุกเดือน โดยเร่ิม

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ 

คณะกรรมการสามารถก�ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน 

ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กรรมการยังสามารถ 

ขอค�าช้ีแจงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองทีพ่จิารณาเพิม่เตมิ 

ได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทด้วย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร ในปี 2549  

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายสนับสนุนให้กรรมการ 

ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่างกนัเองได้โดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ�านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 

2563 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภบิาล ซึง่

เป็นการประชุมเพือ่ปฏิบตัภิารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายแล้ว กรรมการ 

ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารยงัมไิด้มกีารประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด 

 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ได้ระบุ

ไว้แล้วในหัวข้อการจัดการว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเสริมสร้าง 

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ เพื่อน�าผลการประเมินไปพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยการ

ประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ 

เพือ่ใช้ประเมนิผลการปฏบิติัหน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้

ประเมนิผลตนเองในการปฏิบติัภาระหน้าทีข่องการเป็นกรรมการบริษทั

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้

ประเมนิผลการปฏบิติัหน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา
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บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบทั้งคณะ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย  ดังนี้

1. ด�าเนินการประเมนิประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบทั้งคณะ การด�าเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

และการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลน�าผลการประเมนิ เพือ่พจิารณาปรับปรุง

ประสทิธิภาพการด�าเนินงาน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

เพื่อทราบ

โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีหลักเกณฑ ์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้

1. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ  

การประเมินผลประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่

1.1 นโยบายคณะกรรมการ  

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ    

1.4 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

1.5 การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ 

1.6 คุณลักษณะของกรรมการ  

ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้

คะแนน 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 

ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

2. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบคุคล มหีวัข้อ

การประเมิน 3 หมวด ได้แก่

2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

2.2 การประชุมคณะกรรมการ   

2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ย

ได้คะแนน 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 95.60 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อ

การประเมิน 3 หมวด ได้แก่

3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

3.2 การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   

3.3  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย    

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ เป็นดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2563 ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ โดยเฉลีย่ 

ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

100 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

 ในปี 2563 ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ โดยเฉลีย่ 

ได้คะแนน 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 99.4 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

3) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 ในปี 2563 ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ โดยเฉลีย่ 

ได้คะแนน 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 98.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

5.6 กระบวนการก�าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มนีโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่น

ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู ่ในธุรกิจ

ประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการน้ีได ้

มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท�าหน้าที่

พิจารณาโดยค�านึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอให้ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ�าปีทุกปี เพื่อน�าไปใช้ในการ

ก�าหนดค ่าตอบแทน และน�า เสนอต ่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ในปี 2563 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมิน

ผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบตังิานอย่างต่อเน่ือง รวมถงึส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับ

ส�าหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการใหม่ บริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจดัให้มีการแนะน�า

แนวทางการด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษทัฯ และการก�ากับดแูลกจิการของบริษัทฯ เพือ่ให้มีความเข้าใจและ

การอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ พร้อมจดัส่งเอกสาร

ประกอบให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจ�าปี นโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และนโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น

รายชื่อ ต�าแหน่ง หลักสูตร

 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร 

และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

- หลักสูตรสุดยอดผู้น�าวิทยาการ

 ประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)  

 รุ่นที่ 1/2563

ส�าหรับปี 2563 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
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