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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2562 บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการ
ดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ ให้บริ การเป็ นอย่างดี เลิศ และให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการ
ขยายตลาดธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต
ผลประกอบการในปี 2562 ของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากมีจานวนกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน ร้อยละ 250 แต่เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยที่ต่าและความคุม้ ครองสูงจึงส่งผลให้เกิดค่าสิ นไหมทดแทนสูงขึ้นตาม อีกทั้งใน
ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการประกันภัยพืชผล ในปี การผลิต 2562 ซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากภัยแล้งอย่างหนักในรอบ 50 ปี
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 519,266 ไร่ โดยจังหวัดที่ได้รับความเสี ยหายสูงสุด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ
เชียงราย และเพชรบูรณ์ ตามลาดับ โดยโครงการประกันภัยพืชผล เกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลมีมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในกรณี ที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงระบบการประกันภัยพืชผล และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการนาเอาระบบประกันภัยมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง จึ งส่ งผลให้ บริ ษทั ฯ ต้องชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนตามอัตราที่รับไว้ โดยมีสญ
ั ญาประกันภัยต่อมารองรับ ทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับประกันภัย
พืชผลอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
แผนการดาเนิ นธุ รกิ จ มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.15 และบริ ษทั ฯ
ยังคงแสวงหาพันธมิ ตรใหม่ทางการตลาดที่ ห ลากหลายมากยิ่งขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่ มช่ องทางการจาหน่ ายอื่ นๆ ในการเพิ่ มเบี้ ย
ประกันภัยรับตรงของบริ ษทั และบริ ษทั กาลังพัฒนาที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการขายประกันภัยทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
โดยพัฒนาระบบ IT และบุคคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริ หารจัด การ และการก ากับ ดู แ ลกิ จ การภายในองค์ก ร บริ ษัท ฯ มุ่ ง เน้ น การบริ หารจัด การองค์ ก รให้ เ กิ ด
ความสมดุ ล ในทุ ก ภาคส่ ว น จากระดับ คณะกรรมการ สู่ ฝ่ ายบริ ห าร และพนัก งาน ภายใต้วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” รวมทั้งนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อการบริ หารจัดการที่ดี โดยบริ ษทั ได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ให้มีการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ และนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความเอาใจใส่พนักงานเป็ นอย่างดี เพื่อให้บริ ษทั มี
ความมัน่ คงและสร้างประสิ ทธิภาพการทางานภายในองค์กร
ท้า ยที่ สุ ด นี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษ ัท ขอขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย พนัก งาน และผูบ้ ริ ห ารทุ ก ท่ า น
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักจริ ยธรรมและหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อพัฒนาบริ ษทั ให้
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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การกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม สิ่ งแวดล้อม หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมี ความมุ่งมัน่ พร้ อมปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจาปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกสาคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สาหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบตั ิและแนว
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดแก่ ผลู ้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ป
สาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ าง
ยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

บทบาทหน้ า ที่ค วามรั บ ผิด ชอบในฐานะผู้ นาที่ต้ อ งกากับ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รมีก ารบริ ห ารงานที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิ บัติหน้าที่ และเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายจัดการ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกากับดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นไปตามนโยบายที่
ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จริ ยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายจัดการทาหน้าที่บริ หารงานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยพิจารณาถึง
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคานึ งถึง
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่วา่
- สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
- พัฒนา และปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
-

ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามแนวทางที่ วางแผนไว้ และปรั บ ปรุ ง การ

ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูค้ นรอบข้าง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
- เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโต และอยูร่ อดได้ในระยะยาว
1.1.2

กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น สาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ
และแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสื่ อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและมี
กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิ บตั ิจริ งตามนโยบายข้างต้น ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ บอร์ ดประกาศ
หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
1.1.3

การติดตามผลและประเมินผล

คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และหน่วยงานที่กากับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
หลักปฏิบัติ 1.2

การกากับ ดู แ ลกิจ การให้ นาไปสู่ ผลในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิจ การอย่ า งยั่ง ยืน
1.2.1 ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังยึดมัน่ ในกรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตามกฏิกา และจริ ยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎหมาย ในหลักของความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
1.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้กรรมการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะ
ผูน้ า และเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้
ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1.2.3 เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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1.2.4 เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จสามารถปรั บตัวได้ตามปั จจัยที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีการ
กากับดูแลสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
การติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ
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หน้ า ที่ใ นการกากับ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุตจริ ต ดูแลให้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4

การกาหนดขอบเขตความรั บ ผิด ชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติด ตามดู แ ลให้ ม ีก ารปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ต ามที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญกับระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสาคัญในการลดความเสี่ ยงธุรกิจ
และปกป้ องทรั พย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนาไปใช้ในทางที่ ผิ ด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง มี การควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย และอยูใ่ นกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทา
ให้เกิ ดความคล่องตัวต่อการดาเนิ นงาน สาหรับการให้ความเห็ นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
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กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

การดู แ ลกิจ การให้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมายหลัก ที่ชั ด เจน (Objectives) เพื่อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ท้ัง
กิจ การ ลู ก ค้ า ผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย และสั ง คมโดยรวมอย่ า งยั่ง ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้ าหมายขององค์กรในการดาเนิ นกิ จการให้มี

ความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่ ไว้วางใจของลูกค้า กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล โดยมุ่งเน้น
การทางานเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซึ่ ง
มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาการทางานให้รวดเร็ ว ถูกต้อง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ
บริ การอย่างต่อเนื่อง กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์
สุตจริ ต อย่างมีเหตุผล และระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
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หลักปฏิบัติ 2.2

ก ากับ ดู แ ลให้ มั ่น ใจว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ข องกิจ การให้ ส อดคล้ อ งไปตาม
เป้ าหมายหลัก ของ กิจการ โดยมีก ารนานวัต กรรม และเทคโนโลยีม าใช้ อ ย่ า งเหมาะสมปลอดภั ย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การน านวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการสร้ า ง

ความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดาเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

การกาหนด และทบทวนโครงสร้ า งกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ วนกรรมการอิ ส ระที่
เหมาะสม และจาเป็ นต่ อ การนาพาองค์ ก รสู่ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3.1.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั จากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่

โดยคานึ งประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามารถ คุ ณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ
โครงสร้างกรรมการ และมีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรอง และอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3.1.2

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถทางานร่ วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจ ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ง) ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
4
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นัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ บริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดย
นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอานาจควบคุมหรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ท้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้ง ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
3.1.3

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องมีจานวนกรรมการไม่
น้อ ยกว่า 5 ท่ า น และไม่ ค วรเกิ น 12 ท่ า น และกรรมการไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรื อ
กลุ่มใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรื อคนเดียว เพื่อช่วยให้บริ ษทั มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการ
สร้างกลไกการถ่วงดุลที่ดี ประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลาย
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จากัดเพศ รวมไปถึงความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบั บริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบ ดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
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คณะกรรมการทั้ง 7 ท่ า น มี คุ ณ สมบัติ ความเหมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันวินาศภัย กล่าวคือ
(ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีจานวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) ประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบาย
ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทาง
ธุรกิจกับฝ่ ายจัดการ มีการติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์
และนโยบาย และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นไปย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจะสนับสนุนกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในการประชุม แบะแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ
(ค) กรรมการอิสระ มีจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.2

การพิจ ารณาเลือ กบุ ค คลที่เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และเพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า องค์ ป ระกอบ และการ
ดาเนิ น งานของคณะกรรมการเอื้อ ต่ อ การใช้ ดุ ล ยพินิ จ ในการตัด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมีอิส ระ
3.2.1

ความเป็ นอิสระของกรรมการ

คณะกรรมการมี การคัดเลื อ กบุ คคลเข้ามาดารงตาแหน่ งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการต้องเป็ น
กรรมการอิสระ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลบริ หารงานประจา
3.2.2

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และการ
บริ หารงานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมี หน้าที่ รับผิดชอบต่างกัน โดยประธาน
กรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจา แต่จะให้การ
สนับสนุน และให้คาแนะนาในการดาเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(1)

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการในฐานะผู้นาของบริษัท
(ก) กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับบริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมใน
ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(ค) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกาหนดมาตรการดูแล
ให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุ ไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
(ง) มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ ตอ้ งการให้กรรมการอภิ ปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
(2)

บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
(ก) บริ หารกิ จการของบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และข้อ บัง คับ ตลอดจนระเบี ย บอ านาจ
ดาเนิ นการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กาหนดเงื่ อนไขในการทางานของพนักงานและลูก จ้าง ออกคาสั่งหรื อประกาศกาหนดวิธีการ
บริ หารงานและการดาเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิ จการเกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม มี อานาจ
กระทาการแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วม
ประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม จะมอบอานาจให้บุคคล
ใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
(ง) การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ก าหนด จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการ
หรื อระเบียบข้อบังคับกาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายว่า ด้ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิน าศภัย
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่
ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้
ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่าง
เต็มที่
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3.2.3

คณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละชุด

คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เรื่ องที่สาคัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบ
ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง และกลัน่ กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย และจัด ท ารายงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบ และคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติก ฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบทบาท
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะถูกระบุไว้ในรายงานประจาปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 ชุด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการลงทุน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หลักปฏิบัติ 3.3

กากับ ดู แ ลให้ ก ารสรรหาและการคัด เลือ กกรรมการมีก ระบวนการที ่โ ปร่ ง ใสและชั ด เจน เพื ่อ ให้ ไ ด้
คณะกรรมการที่มีคุ ณ สมบั ติส อดคล้ อ งกับ องค์ ป ระกอบที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และประสบการณ์ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย โดยขั้นตอนการคัดเลื อกจะเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิบัติ 3.4

การพิจารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
บริ ษทั ฯ มิได้มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส

เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากาหนดก่อนนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจ และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนาเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ
หลักปฏิบัติ 3.5

การกากับ ดู แ ลความรั บ ผิด ชอบและจัด สรรเวลาอย่ า งเพีย งพอในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ข องกรรมการ
ทุ ก ท่ า น
3.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3.5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั

แต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านจะสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ งไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
8
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3.5.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบัติ 3.6

การจัด ให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านที่เ ป็ นหน้ า ที่ป ระจาของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
และกรรมการรายบุ ค คล เพื่อ นาผลประเมิน ไปใช้ สาหรั บ การพัฒ นาการปฏิ บั ติห น้ า ที่ค รั้ ง ต่ อ ไป
3.6.1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่ ผ่านมา และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
สะท้อนถึงการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรู ปแบบ และหลักเกณฑ์ในการเมิน มีดงั นี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ, การประชุ ม ของคณะกรรมการ, การท าหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ, ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร และการพัฒนาตนเองและผูบ้ ริ หาร
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
มีหวั ข้อการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป ซึ่ งขั้นตอนและผลการ
ประเมินได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.7

กากับ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการและกรรมการแต่ ล ะท่ า นมีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ลัก ษณะ

การประกอบธุ ร กิจ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประกอบธุ ร กิจ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นได้ รั บ การ
เสริ ม สร้ า งทัก ษะและความรู้ สาหรั บ การปฏิ บั ติห น้ า ที่ก รรมการอย่ า งสมา่ เสมอ
ในด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วม
การสัมมนา / อบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9
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กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเป็ นกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)
หลักสู ตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจัดการอบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รวมไปถึง เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการอบรม และ
สัมมนาของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.8

กากับ ดู แ ลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่จาเป็ น

และแต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารที่มีค วามรู้ เ หมาะสมต่ อ การสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของคณะกรรมการ
3.8.1

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสม่ า เสมอ โดยก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดื อน (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เพื่อ
พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
- มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาหนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นาส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทาความรู ้จักกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
- ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอวาระการประชุม และจัดสรร
เวลาในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
3.8.2

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คาแนะนา และสนับสนุนงานของบริ ษทั เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดู แ ลให้มี การบริ หารงานตามหลักการกากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ง ติ ด ตามนโยบายและข้อ แนะน าของ
คณะกรรมการ ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
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- รับผิดชอบในการจัดทาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ
- ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแล
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและพัฒนาบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

ดาเนิ น การสรรหาและพัฒ นากรรมการผู้ จัด การ และบริ ห ารระดับ สู ง ให้ มีค วามรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์

และคุ ณ ลัก ษณะที่จาเป็ นต่ อ การขั บ เคลื่อ นองค์ ก รไปสู่ เป้ าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มิ ไ ด้มี ค ณะกรรมการสรรหาในการพิ จารณาคัด เลื อ กบุ ค คลมาด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ัดการ แต่จะกาหนดกรอบการคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กาหนดไว้ อาทิ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ จริ ยธรรม
ต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหา และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการเตรี ยมพร้ อม สาหรั บบุ คคลกรที่ จะมาเป็ น
ผูส้ ื บทอดตาแหน่ ง โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการ
สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็ นผูน้ า และความมีจริ ยธรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรม
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2

กากับ ดู แ ลโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการประเมิน ผลที่เ หมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร

ระดับสู ง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
- การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นเดื อน เช่ น โบนัส และผลการดาเนิ นงาน
ระยะยาว
- การก าหนดนโยบายในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน โดยคานึ ง ถึ ง ปั จ จัยค่ า ตอบแทนในอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับผลของการดาเนินกิจการของบริ ษทั
- การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
4.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี บทบาทเกี่ ยวกับ การกาหนดค่ าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
- เห็ นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็ นตาม
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
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- การอนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบตั ิงาน และปั จจัย
อื่นๆ ควบคู่กนั ไป
4.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ
อนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมิน ตลอดจนกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3

เข้ า ใจในโครงสร้ า งและความสั ม พัน ธ์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารและการดาเนิ น งาน
ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นลากลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งมีผลต่ออานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และดูแลไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4

ติด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และแรงจู ง ใจที่
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เป็ นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ ให้

พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ขององค์กรไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ
สาหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงความเสี่ ยงต่างๆ
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

ให้ ค วามสาคัญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมที ่ก่ อ ให้ เ กิด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิจ ควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ที่เ กี่ย วข้ อ ง และความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการดาเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เน้นย้ าให้พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
และรวดเร็ ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก และไม่สนับสนุนให้มีการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม เพื่อให้เป็ นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและสังคม
หลักปฏิบัติ 5.2

ติด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิจ อย่ า งมีค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม และ
สะท้ อ นอยู่ ใ นแผนการดาเนิ น งาน (Operation plan) เพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า ทุ ก ฝ่ ายขององค์ ก รได้ ด า เนิ น ก า ร
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ าหมายหลัก และแผนกลยุ ท ธ์ (Strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิ จ

ดาเนิ นไปด้วยความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเป็ นแนวทางให้ทุกส่ วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
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5.2.1

ความรับผิดชอบต่ อพนักงานและลูกจ้ าง

บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บัติกับพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพพนักงานเป็ นสาคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี สวัสดิการกูย้ ืมเงินทัว่ ไป / ที่
อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกาหนดข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้ พฒ
ั นาศักยภาพและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสพัฒนาทักษะการงานในด้านอื่นๆ
5.2.2

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้วยการเสนอกรมธรรม์
ที่มีความเหมาะสม และการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลขอลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในกรมธรรม์
5.2.3

ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า

บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นธุรกิจคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต และโปร่ งใส โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดระเบียบในการจัดหา และดาเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยก หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จาก
คู่คา้ และไม่ท าธุ รกิ จกับคู่ค ้าที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิ ดทรั พ ย์สินทางปั ญญา หรื อมี พฤติ กรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
5.2.4

ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษ ัทฯ ป้ องกัน ดู แล ลด และจัดการให้ม ั่นใจว่า ในการดาเนิ น งานของบริ ษทั จะไม่ สร้ า ง หรื อก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมไปถึงการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ า หรื อทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอให้มีการฟื้ นฟู และดารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5.2.5

ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ ง

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม และมุ่งเน้นการดาเนิ นกิ จการที่ แข่งขันด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ หาร เพื่อให้เป็ นที่ พอใจ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5.2.6

ความรับผิดชอบต่ อภาครัฐ

บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และดารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกากับดูแล
บริ ษทั ฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผย และพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อ
แสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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5.2.7

การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนจะต้องยึดถื อ และนาไปปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
เคร่ งครัด
หลักปฏิบัติ 5.3

การติด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การจัด สรรทรั พ ยากรให้ เ ป็ นไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย
คานึ ง ถึ ง ผลกระทบและการพัฒ นาทรั พ ยากรตลอดสาย เพื่อ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลัก ได้
อย่ า งยั่ง ยืน
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั คานึ งถึงทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงว่า ในการดาเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดาเนินงานของบริ ษทั
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้น จึง
เล็งเห็ นถึงผลกระทบ และจัดสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแล และพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีการทบทวน
และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการเป็ นหลัก
หลักปฏิบัติ 5.4

การก ากับ ดู แ ลและบริ ห ารจัด การด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ องค์ ก รที ่ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้ อ งการของกิจ การ รวมทั้ง ดู แ ลให้ มีก ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ม โอกาสทางธุ ร กิจ และ
พัฒ นาการดาเนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่อ ให้ กิ จ การสามารถบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย
หลัก ของกิจการ
5.4.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ แ ผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นผูว้ างกลยุท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดาเนิ นธุรกิจ และกาหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทารายงานความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
5.4.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน และรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิ
ชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

กากับ ดู แ ลระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในบริ ษั ท ที่จ ะทาให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผล และมีก ารปฏิ บั ติใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ย วข้ อ ง
6.1.1

ระบบการบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการทาหน้าที่พิจารณา และกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี การจัดประชุ มอย่างน้อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงสาคัญของบริ ษทั ฯ มี 11 ด้าน ดังนี้
- ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
- ความเสี่ ยงด้านตลาด
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
- ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ
- ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
- ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
- ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเสี่ ยงจากระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุ ปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกๆ ไตรมาส
6.1.2

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ ค วบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 6.2

จัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ส ามารถปฏิ บั ติห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและอิส ระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้
6.2.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมี การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
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6.2.2 สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
6.2.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
6.2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6.2.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.7 ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการพัฒนา และสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อานาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเห็นต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
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ติด ตามดู แ ลและจัด การความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที ่อ าจเกิด ขึ ้น ระหว่ า งบริ ษ ั ท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รวมไปถึ ง การป้ องกัน การใช้ ป ระโยชน์ อัน มิค วรในทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล และ
โอกาสของบริ ษั ท และทาธุ ร กรรมกับ ผู้ ที่มีค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ย วโยงกับ บริ ษั ท ในลัก ษณะที่ไ ม่ ส มควร
บริ ษทั มีนโยบายการกากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้
เปิ ดเผยเพื่อทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติข องกฎหมายเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จัดท ารายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังกาหนดข้อพึงปฏิ บัติของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิ จ เกี่ยวกับเรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นาข้อมูลภายในหรื อ
สารสนเทศที่ มีสาระสาคัญที่ได้รับระหว่างปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทาให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทาการอัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรื อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ของพนักงานในระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาให้บริ ษทั ได้รับความ
เสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
หลักปฏิบัติ 6.4

กากับ ดู แ ลให้ มีก ารจัด ทานโยบายและแนวทางปฏิ บั ติด้ า นการต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น ที่ชั ด เจนและสื่ อ สารใน
ทุ ก ระดับ ขององค์ ก ร และต่ อ คนนอกเพื่อ ให้ เ กิด การนาไปปฏิ บั ติไ ด้ จ ริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดนโยบายการ

ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดาเนิ นการ ใช้อานาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ เป็ นประจา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสาหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาที่น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
หลักปฏิบัติ 6.5

กากับ ดู แ ลให้ กิจ การมีก ลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการดาเนิ น การในกรณี มีก ารชี้ เ บาะแสการทุ จ ริ ต
คอรั ป ชั่ น
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดาเนิ นการ กรณี มีการชี้เบาะแส ข้อ
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ร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนที่เหมาะสม
และปลอดภัยไว้สาหรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดความอ่อนแอของการกากับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน
ที่ปกติ การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้ สงสัยอื่นๆ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า และ
ประชาชนทัว่ ไป หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
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พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ได้โดยตรง ผ่านเลขานุการบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

จัด การระบบการจัด ทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทางการเงิน ให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิ บั ติที่เกี่ ย วข้ อ ง
7.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจัดทาการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล กรณี ที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ดังนี้
1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
7.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจาปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดทาคาอธิ บาย และการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะทางการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาสได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิบัติ 7.2

ติด ตามดู แ ลความเพีย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้
7.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติ ดตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่ อ
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คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอโดยมีกรอบในการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากมี
ข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
7.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้หากมีการอนุมตั ิทารายการใดๆ หรื อมีการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นอนุ มตั ิ ต้องมัน่ ใจว่าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดาเนิ นกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3

ดู แ ลให้ มีก ารจัด ทาแผนและกลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิน โดยคานึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริ ษทั ได้จดั ทาแนว

ทางการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนในการรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว เพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่ จะประสบปั ญหา โดยแนวทางการปฏิบตั ิจะอยู่ภายใต้
กรอบที่ต้ งั ไว้และคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบัติ 7.4

จัด ทารายงานความยั่ง ยืน ตามความเหมาะสมของบริ ษั ท
7.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ

ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความลับของบริ ษทั รั่วไหล ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7.4.2 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ เช่น ประวัติกรรมการ, ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร, โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น , ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น , นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี, คู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น โดยนาเสนอทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งช่วยให้ผู ้
ถือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
หลักปฏิบัติ 7.5 จัด ให้ มีห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิด ชอบงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ เ พื่อ ทาหน้ า ที่สื่ อ สารกับ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มีส่ วน
ได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่ เปิ ดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่ งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานฝ่ ายนักลงทุ นสัมพันธ์ข้ ึ น เพื่อทาหน้าที่ เป็ นศู นย์กลางในการติ ดต่อสื่ อสาร
สอบถามข้อมูลสาคัญของบริ ษทั รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากนักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่
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คุณสมพร รษบุตร

ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

:

เว็บไซต์ :

charanins@charaninsurance.co.th
www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02-275-4919
หลักปฏิบัติ 7.6

ส่ งเสริ ม ให้ มีก ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมี การ

เปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 ดู แ ลให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มีส่ วนร่ ว มในการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งสาคัญ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ ้น ดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อบริ ษทั ฯ
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดให้มีการประชุมภายใน
4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ทราบ และสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่างๆ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระ /
คาถาม และการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น 3 เดื อน โดยบริ ษทั จะ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
8.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้เรื่ องสาคัญ ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ / หรื อ อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
จัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล และการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
8.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุม โดยคานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
8.1.4 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทาหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีขอ้ มูลที่ถูก ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดย
จัดทาเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
วัตถุประสงค์และเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดสาหรับผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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8.1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ากว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และทา
การโฆษณา การนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
8.1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถส่ งคาถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อส่งจดหมายผ่านทางช่องทางที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้
หลักปฏิบัติ 8.2

ดู แ ลการดาเนิ น การในวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเอื้อ
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ ข องตน

วันประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทาใดๆ ที่ เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม หรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนาเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้
8.2.2 บริ ษทั ฯ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยใช้ระบบการยิงบาร์ โค๊ดในการลงทะเบียน
การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม ให้
การประชุมดาเนินไปได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
8.2.3 ประธานกรรมการ จะทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุ มให้เหมาะสม พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคาถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีที่ปรึ กษาทางกฎหมายทาหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั มีอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทนจาก
สมาคมผูล้ งทุนไทย ทาหน้าที่สงั เกตการณ์ในการนับคะแนน
8.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย รวมทั้งตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งหากไม่ติดภาระสาคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบคาถามในประเด็นต่างๆ จากผูถ้ ือหุน้
8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูแ้ จ้งจานวน และสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และการออกเสี ยงลงมติ ระเบี ยบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสี ยง
และการนับคะแนนเสี ยง
8.2.6 ในการประชุม บริ ษทั ฯ จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนสาหรับทุกวาระการประชุม สาหรับการออกเสี ยง
ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติ
หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจัด ให้ มีก ารเปิ ดเผยมติที่ป ระชุ ม และจัด ทารายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้บริ ษทั ฯ แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ
ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสี ยง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทาการ
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ถัดไป และจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
8.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม และไม่เข้าร่ วมประชุม
- วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็ นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง
และจานวนบัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคาถาม และคาตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ าม และผูต้ อบ
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