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2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว
2.1 กรอบการกํ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ
ของบริษัท
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1) ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัทในการบริหารงานขององคกรให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนหัววใจสํ
ใจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความยั่งยืนในระยะ
ยาว อีกทั้ง ยังชวยเพิ่มความเชื่อมั่น ความไววางใจและเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกลูกคา พนักงาน ผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดแก
 Accountability : ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจง
หรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได
 Responsibility : ความรับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาที่แและภาระงานที
ละภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู
ความสามารถสูงสุด ดวยความรอบคอบภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร
 Equitability : การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเท
เทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝายยและมีคําอธิบายได
 Transparency : ความโปรงใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบไดแและการเป
ละการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
แกผูเกี่ยวของทุกฝาย
 Ethics : การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใตกฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน
สูงสุดขององคกรและมี
และมีแนวประพฤติปฎิบัติทางธุรกิจที่ซื่อสัตยเปนมิตรและยุ
และยุติธรรม
 Corporate Social Responsibility : การมีความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากนี้ การกํากับดู แลกิจ การยั งชว ยกําหนดทิศทางแนวปฎิ บัติ ภ ายในบริ ษัท ซึ่งจะช ว ยกําหนด
ทิศทาง สรางความมั่นใจใหกับธุรกิจและสามารถแขงขันในตลาดภายใต
ในตลาดภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยา
รรยาบรรณ มี
มาตรฐานสากลและเป
และเปนไปตามกฏหมาย
ไปตามกฏหมา
(2) วัตถุประสงคหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกฝาย
- ชวยพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท
- ชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวทางที่วางแผนไวและปรับปรุง
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10
(3) การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับดู
บ ดู แลกิจ การเปน การจัด โครงสร างและความสั
ง และความสัมพัน ธ ในองคกรระหว างคณะกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรางความสามารถในการแข
งความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและจะนําไปสูการ
เติบโต อีกทั้ง ยังเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาวและคํ
ใน
และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกราย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและมีความมุงมั่น พรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตและมี
จริยธรรม โดยจะถือเอาผลประโยชนของผู
อ ถือหุนและบริษัทเปนที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่กําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลฝายบริหารใหปฎิบัติตามนโยบาย อีกทั้ง
ยังใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน เนื่องจากเปนกลไกสําคัญ
ญในการช
ในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกปอง
ทรัพยสินของบริษัทมิใหสูญหายหรือถูกนําไปใชในทางที่ผิดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร ซึ่งทาง
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะมีการควบคุมดูแลอยางเครงครัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและอยูภายใตระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี
กจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน
คปภ.) กําหนด ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ภ ายใต แ นวทางปฎิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง กํ า หนดโดย
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้ง
ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงานและผูมี
สวนไดเสียทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบงออกเปน 5 สวนดวยกัน
(4) โครงสรางองคกร
บริษัทไดกําหนดโครงสรางองคกรโดยได
โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมกา
ากคณะกรรมการบริษัท ในการ
บริหารจัดการองคกรและการกํ
และการกํากับดูแลกิจการในดานตางๆ จึงมีคณะกรรมการชุดยอย หนวยงานที่สําคัญในการ
สนับ สนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
าง
นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกํากับดูแลกิจการที่ดี
สวนที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนหลักการ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย ดวยความเสมอภาคและ
สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน

11
(1.1) สิทธิขั้นพื้นฐาน
บริษัทใหสิทธิผูถือหุนทุกรายมีสวนรวมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในบริษัท สิทธิ
การซื้อขายหรือโอนหุน ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการ
พิจารณา สิทธิลงทะเบียนเปนผูถือหุน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ
รรมการ สิทธิในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผูสอบบัญชี สิทธิในการซักถามขอสงสัย เสนอความคิดเห็นและสิทธิ
ในการรับเงินปนผล ซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดอยูแลวในขอบังคับของบริษัท
(1.2) สิทธิในการประชุมผูถือหุน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว คณะกรรมการบริษัทยัง
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกกลุม ใหใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง
อยางเต็มที่ โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1.2.1) กอนวันประชุมผูถ ือหุน
บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน
ระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ
(1.2.2) วันประชุมผูถือหุน
(11) คณะกรรมการตองใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน
(22) บริษัทตองอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงอยางเต็มที่ โดยจัดประชุมในวัน และเวลาทําการ ณ ทองที่อันเปนที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษัท พรอมทั้งจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ
เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่จะเขา
รวมประชุม
(33) ผูถือหุนทุกรายจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตออทีที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต
กรณี พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจะจัดสงให
ผูถือหุนไดรับทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
(44) กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะตามที่บริษัทไดจัดสงพรอมกับหนังสือนัดประชุม
(55) กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระและยังเปดโอกาสใหผูถือ
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หุนทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือซักถามในวาระตางๆ
อยางอิสระ โดยประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม
ตามที่ไดแจ งไวในหนั งสื อเชิชิญประชุมและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมโดยมิไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เวนแต
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของบริษัทและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(66) กรรมการทุกคน ประธานคณะกรรมการชุดยออยและผู
ยและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ
ควรเขารวมประชุมหากไมติดภารกิจสําคัญ เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความ
คิดเห็นของผูถือหุน พรอมบันทึกประเด็นการซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน
รายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
(77) ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ผูถือหุนจึงมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่
ตนเองเห็ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข า มาทํ า หน า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชนของตน ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเป
หลายและเปนตัวแทนของผูถือหุน
อยางแทจริง
(1.2.3) หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม โดยรายงานการประชุมจะมีขอมูลดังตอไปนี้
(1) เนื้อหาการประชุมอยางถูกตองครบถวน
(2) รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
(3) คําถามคําตอบในประเด็นที่มีผูถือหุนซักถามและผลการลงคะแนนในแตละวาระ
สวนที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือหุนรายยอยหรื
หรือผูถือหุนตางชาติ โดยมุงเนนการปองการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยึดหลักปฏิบัติที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่
กําหนดโดยหนวยงานราชการที่กํากับดูแล ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในไมเกิน
4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้งคณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิ
ของผูถืถอื หุนอยางเทาเทียมกันทุกรายและให
รายและใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
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(2.1) แนวปฎิบัติและปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
(1) การจัดประชุมผูถือหุนจะคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุนเปนหลัก
(2) บริษัทไดทําการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ
ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน
(3) บริ ษัทให ขอมูล ระเบี ย บวาระการประชุ ม และขอมูล ประกอบการประชุ มที่ชั ด เจน
เพียงพอ
(4) ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุน
ตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม ขอบังงคัคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมผูถือหุน แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมคําชี้แจงในการมอบฉันทะของผูถือหุน
และขอมูลประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ เชน ประวัติกรรมการแตละคนสําหรับการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติของกรรมการอิสระที่
ไดดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ และขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี เปน
ตน รวมถึงจัดใหมีการบันทึกการประชุมที่ถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได
(5) คณะกรรมการแจงให ผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑในการประชุม การออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง
(6) ในการประชุ มผู ถือหุ น กรรมการผู มีสว นได เ สี ยในวาระการประชุมใด ต องแจ งให ที่
ประชุมผูถือหุนทราบ และตองงดการมีสวนรวมในการประชุมวาระนั้น
(7) บริษัทตองไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาแกผูถือหุน โดยเฉพาะว
โดยเฉพาะวาระที่มี
ความสําคัญซึ่งผูถือหุนอาจไมมีขอมูลและเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาและตัดสินใจ
(8) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และ
เสนอชื่อบุคคลเพือ่อรัรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
(2.2) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุน โดยมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
(1) หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานงานใชโอกาสจากการที่ตนมีตําแหนงหนาที่ แสวงหา
ประโยชน ส ว นตนหรื อ บุ ค คลอื่ น และให ห ลี ก เลี่ ย งรายการหรื อ ธุ ร กรรมใดๆ ที่ อ าจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
(2) กรณีที่บริษัทจําเปนตองทํารายการหรือธุรกรรมกับบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน การ
ทํ า รายการหรื อ ธุ ร กรรมดั ง กล า ว ต อ งผ า นการอนุ มั ติ จ ากคณะกร
ากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง
คณะกรรมการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล
ราคาตลาด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ตองเปนไปตามธรรมดาการคาปกติทั่วไป
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(3) กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียในรายการ หรือธุรกรรม ตองไมมีสวนรวมในการ
พิจารณาอนุมัติในวาระนั้นๆ
(4) กรรมการ หรือผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
แก เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง หรื อ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงขอมูล และใหเลขานุการนําสงเอกสารที่เกี่ยวของใหประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรว
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน
สวนที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท
ไดแก ผูถือหุน ลูกคา และผูถือกรมธรรม ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานแ
งานและผูบริหาร คู
คา คูแขง เจาหนี้ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้
(3.1) การปฎิบัติตอผูถือหุน
บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเขา
ประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิใน
การที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม โดยบริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรรกิกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผู
ถือหุนดวยผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง และมีนโยบายจายเงินปนผลที่ขึ้นอยูกับผลประกอบการ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน โปรงใส เชื่อถือได และ
ทันเวลา
(3.2) การปฎิ
รปฎิบัติตอลูกคาและผูถือกรมธรรม
บริษัทใหบริการและรักษาประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม ดังนี้
(1) กําหนดเบี้ยประกันภัยและผลประโยชนของกรมธรรมที่เปนธรรม พรอมทั้งเนนย้ําให
พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินตองใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ
(2) รักษาผลประโยชนของลูกคาและผูถือกรมธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักษาความลับ
ของลูกคาและผูถือกรมธรรม
กร
(3) ยึดมั่นในการบริหารงานดวยความจริงใจ รับผิดชอบดูแลลูกคาใหไดรับสิทธิความคุมครอง
สิทธิประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยอยางเปนธรรม
(4) จั ด ให มีร ะบบจั ด การขอร อ งเรี ย น เพื่อแกไขเรื่ อ งร องเรี ย นด ว ยความยุ ติ ธ รรม และมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียน นอกจากนี
นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการลูกคา ที่จะคอยดูแลใหความ
ชวยเหลือเมื่อลูกคาประสบปญหา เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคา
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(3.3) การปฏิบัติตอตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน
(1) กํา หนดให มีการฝ กอบรมและพั ฒ นาคุณ ภาพของตั ว แทนประกัน ชี วิ ต และที่ ป รึ กษา
ทางการเงิน รวมถึงเนนย้ําจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิต และที่
ปรึกษาทางการเงิน
(2) สงเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินผูเปนสวนสําคัญตอธุรกิจ
ใหมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(3) จะกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดใหมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เพื่อให
ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต และที่ป รึ ก ษาทางการเงิน สามารถนํ าไปเสนอต อลู กคาได อย า ง
ครอบคลุมและตามความตองการ
(3.4) การปฎิบัติตอพนักงานและผูบริหาร
(1) บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ และสถานศึกษา
(2) บริษัทจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนา และใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กับพนักงาน
และผูบริหหารในการพั
ารในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มเติมความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ในการทํางาน อยูสม่ําเสมอ
(3) ในการปฎิบัติงานบริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเปนสําคัญ
โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจําป เงินชดเชยกรณี
เกษียณอายุ และมีขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดในกฎหมาย
แรงงาน
(4) บริษัทมีการพิจารณาคาตอบแทนพนักงานและการเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน
(3.5) การปฎิบัติตอคูคา
(1) บริษัทมีการดําเนิน ธุรกิจกับคูคาอยางเทาเทียมกันตามกรอบการแขงขันทางการคาที่
สุจริต โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่ตก
ลงไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยไมเลือกวาจะเปนคูคารายใหญหรือรายเล็ก
(2) บริษัทปฎิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรมและตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานการไดรับผลตอบแทนที่
เปนธรรมทั้งสองฝาย
(3) บริ ษัทมีการสงเสริ มและพัฒ นาความรูด านประกัน ชีวิ ต ให กับ คูคา เพื่อให ส ามารถนํ า
ความรูไปปรับใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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(4) บริษัทมีการกําหนดนโยบายไม
หนดนโยบายไ เรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนใด ๆ จากคูคา
และไมทําธุรกิจกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมี
พฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(3.6) การปฎิบัติตอคูแขง
(1) บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันที่ดีและเปนธรรม และยึดถือกติกาการแขงขันอยาง
เครงครัด
(2) บริษัทหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง ไมโฆษณาหรือใหขาวสารที่บิดเบือน
ความจริงที่เปนการทํารายหรือโจมตีคูแขงทางการคาไมวาทางตรงหรือทางออม มุงเนน
การแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ลูกคา
(3) บริษัทไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต
(4) บริษัทไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงหรือบุคคลอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหลดหรือจํากัด
การแขงขันทางการคา
(3.7) การปฎิบัติตอเจาหนี้
(1) บริษัษทั รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด ทั้งในแงของการ
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น
(2) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง หรือมีเหตุใหผิดนัดชําระหนี้
บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยไมปกปดขอเท็จจริง เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล
(3) บริษัทยังบริหารจัดการเงินกองทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และรั ก ษาความเชื่ อ มั่ น ต อ เจ า หนี้ ตลอดจนมุ ง มั่ น ในการรั ก ษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจซึ่งกันและกัน
(3.8) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(1) บริษัทจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ เพื่อสรางความเจริญใหสังคม รวมทั้งใหความสําคัญตอการประหยัดพลังงาน
ภายในองคกรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
(2) บริษัทมุงมั่นสนับสนุนและชวยเหลือชุมชนในดานการศึกษา ดานสังคมอยางตอเนื่อง โดย
ใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม
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สวนที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสํ าคัญกับการเป ดเผยขอมูลสําคัญที่เ กี่ยวของกับบริษัทตอสาธารณชน ทั้ง
ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเหตุการณ และเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํสํานักงาน คปภ
คปภ.) ดังนี้
(4.1) รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการทํารายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ
บริ ษัทที่เ ป ด เผยขอมูล อย างถูกต องครบถว น และเป น ขอมูล ที่ส ะทอนให เ ห็ น ถึงการดํ าเนิ น ธุ ร กิจ และผลการ
ดําเนินงานในรอบป ที่ผานมา โดยเป ดเผยผ านทาง เว็ปไซตบ ริษัท www.alife.co.th และยังไดเผยแพรใน
หนังสือพิมพรายวันตามที่กฎหมายกําหนด
(4.2) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบน
พื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทางบั
งตามมาตร
ญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของ
บริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และหรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงาน
ทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(4.3) เว็ปไซตบริษัท www.alife.co.th
คณะกรรมการไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันเหตุการณผาน
ทางเว็ปไซตบริษัท และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต ใหมีความทันสมัย งายตอการใชงาน เพื่อประโยชน
ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
สวนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของ
บริษัทและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ษ
ของผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย
รวมถึงเปนผูกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให
ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพือประโยชน
อ่ ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
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(5.1) โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย การดําเนิน
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ยังมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม
แผนที่วางไว
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยการแต งตั้งและถอดถอน
กรรมการบริษัทดําเนินการดวยความโปรงใสโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ
(5.2) ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
(1) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดูแลและจัดการบริ
การบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได
โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
(2) กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของ
บริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน นโยบาย
และแผนธุรกิจ อํานาจการบริหาร การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและรายการอื่น
ใดที่กฎหมายกําหนด
(4) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดวยหลักการ
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ กรรมการ ฝ ายบริ ห าร พนั ก งาน โดยมุ งสร า งสํ า นึ ก ความ
รับผิดชอบในการปฏิ
ชอบในการปฏิบัติหนาที่ สรางความเขาใจและใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม
(5) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
ดูแลใหมีกระบวนการในการประเมิ
ระบวน การในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6) พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอยางครบถวนและครอบคลุม กํากับดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ
า พในการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุ ร กิจ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนจัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล
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(7) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมุงงเน
เนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสี ย
โดยรวม
(8) จัดใหมีระบบหรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม
สอดคลองกับผลการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(9) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัตติิงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคลองกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(10) จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุก
ระดับอยางเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส เปนธรรม
(11) เขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
โดยกรรมการที่ ไ ม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม จะต อ งแจ ง ให ป ระธานกรรมการหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม
(12) พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
(13) สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่
บริษัทใช ในการดํ าเนิ นธุร กิจ โดยให มีการจัด ทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เ ปนลายลั กษณ
อักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
อยางจริงจัง
(5.3) อํานาจอนุมัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจอนุ มั ติ เ รื่ อ งต า งๆของบริ ษั ท ตามขอบเขตหน า ที่ ที่ กํ า หนดโดย
กฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ
ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนธุรกิจ
ระยะปานกลาง การกําหนดเปาหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานโดยเทียบกับแผนที่ได
กําหนดไวกอนแลว
(5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบและรวมกัน
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปสามารถรองขอให ประธานกรรมการเรีย กประชุ มคณะกรรมการได และประธานกรรมการตองกําหนดวั น
ประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึงหนึ
ง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน
กรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม
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เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษษััทจะแจงนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน
นัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลา
ในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ
รมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวนแตกรรมการซึ่งมี
สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตองไมมีฝายจัดการเข
เขารวมประชุมดวย เพื่อความเปนอิสระในการอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการจัดการ เวนแตใน
บางวาระที่ฝายจัดการไดเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม
(5.5) ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของประธานกรรมการบริษัทมีดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดู แลการดํ าเนิ น งานทั่ว ไปของบริ ษัทให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยและอยู ใ น
วัตถุประสงคของบริษัท
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ
หรือคําสั่งของบริษัท
(5.6) กรรมการผูจัดการ
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการของบริษัทมีอํานาจในการ
ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง และมติ
และม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรื
หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(2) บริหารและดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต
และประกาศและหรือคําสั่งนายทะเบียน
(3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหร าายงานความกาวหนาตาม
แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน
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(5) บั งคับ บั ญชาพนั กงานและลู กจ าง รวมถึง การบรรจุ แต งตั้ ง ถอดถอน เลื่ อ น ลด ตั ด
เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า ง ลงโทษทางวิ นั ย ตลอดจนให อ อกจากตํ า แหน ง ตามระเบี ย บ
ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรื
หรือ บริษัทฯ กําหนด
(6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และหรื
และหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได
โดยการมอบอํานาจชวง และหรื
หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการ
มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และหรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรื อ
คําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรื
และหรือ บริษัทฯ กําหนดไว
(7) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(5.7) เลขานุการที่ประชุม
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของเลขานุการที่ประชุมมีหนาที่ตางๆดังนี้
(1) จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ของบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ
(2) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(3) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู
ถือหุน หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
(4) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และนําเสนอ
รายงานตามที่กฎหมายกําหนด
(5) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท
ที่ คณะกรรมการตองทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
(6) ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของ
บริษัท
(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
(5.8) คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ เพื่อปฏิบัติหนาที่
เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะมีดังนี้
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(5.8.1) คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให การบริ ห ารงานของบริ ษัทเกิด ความคล องตั ว และมีการติ ด ตาม กํากับ การ
ดําเนินงานตามแผนงานที
มแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยคณะกรรมการบริหารมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(11) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็น
ที่สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร
รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
(22) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบบััติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผล
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
(33) คัด เลื อกและแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมใหดํ ารงตํ าแหน งผู บริ หาร
ารใน
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม
(44) พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจ
หรือเกินกวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(55) พิจารณากลั่นนกรองการมอบอํ
กรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(66) มอบหมายเพื่อ ให บุ ค คลหนึ่ ง หรื อหลายบุ คคลมี อํา นาจกระทํา การใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
(77) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(5.8.2) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อดําเนินการใหการลงทุนของ
บริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหคณะกรรมการลงทุนมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(11) พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑขขอ กําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต
(22) กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคํานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(33) กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามน
ตามนโยบายที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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(44) พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกิน
อํานาจอนุมัติของผูบริหาร)
(55) กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท
(66) สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป
(5.8.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(11) พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดกอนนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท
(22) พิจ ารณาความเสี่ ย งที่มีส าระสําคัญและรายงานต อคณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการบริษัท
(33) ดูแลและติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
(44) พิจารณาและอนุมัติเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(55) รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให คณะกรรมการบริษัทไดรั บ ทราบอย าง
สม่ําเสมอ
(66) เสริมสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
(5.8.4) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
(11) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มี
การเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป
(22) สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตาม
กรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
(33) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ขอกําหนดของ
สํานักงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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(44) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุม
รวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(55) ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็
ะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(66) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท
(77) ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
(5.8.5) กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระ
อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการบริษัท
โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหามของ
กรรมการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเส
เสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ( สํานักงาน คปภ.) รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการอิสระจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกันและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวของกับทิศทางการ
ดําเนินกิจการตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนมา
ดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขามาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
(5.8.6) ฝายบริหาร
(55.8.6.1) โครงสรางของคณะผูบริหาร
คณะผู บ ริ ห ารของบริ ษัท ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได แก กรรมการ
ผูจัดการ รองกรรมการผู จัดการอาวุ โส รองกรรมการผูจัดการ และผูชว ยกรรมการผู จัดการ โดยมีกรรมการ
ผูจัดการเปนประธานของคณะผูบริหารของบริษัท ซึ่งคณะผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หา
หากเปน
กรณีดังตอไปนี้
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(1)
1) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไม
แสวงหากําไร หรือองคกรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสวนรวม
(2) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่
ตั้งขึ้นเพื่อการคา และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และผูบริหารไมใชเวลาเกิน
ความเหมาะสมจนเปนผลเสียแกบริษัท
(3) กรรมการผูจัด การต องไมดํ ารงตําแหนงใดๆ ในบริ ษัทจดทะเบีย นหรื อไมจ ด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท
(5.8.6.22) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ททได
ได กํ า หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร า งของ
กรรมการบริษัท ซึ่งการสรรหาผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูใน
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน เพื่อใหมีความหลากหลายของ
โครงสรางคณะกรรมการและมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้ง
ซึ่ ง จะต อ งได รั บ การรั บ รองและอนุ
รองและอ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได กํ า หนดกรอบในการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการไวในขอบังคับของบริษัท ดังนี้
(11) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํ านวนกรรมการทั้ งหมดต องมีถิ่น ที่อยู ในราชอาณาจั กร และจะต องมี
กรรมการซึ่งงมีมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด
(22) การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคน
เดี ย วหรื อ หลายคนเป น กรรมการก็ ไ ด ใ นกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป น
กรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลํลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(33) ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 และ
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกร
กรรมการใหมได
(44) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดย
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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(55) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ และมี ลั ก ษณะไม ต อ งห า มตาม
กฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่
ตนแทน
มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
(66) ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมกา
ณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปน
จนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่
คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม
ดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วัน ติดตอกัน
(5.9) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนาดวยความซื่อสัตย โปรงใส
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเปนหลัก เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนใหแกองคกร
และผูถือหุน โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยไดจัดทําขึ้นเปนคูมือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินธุรกิจใหมีความสอดคลองกับเปาหมายที่บริษัทได
วางแผนไว รวมถึงเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุงหวัง จึงเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกคนที่จะตองรับทราบ ทํา
ความเขาใจ พรอมทั้งยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด ผูละเวนยอมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสม อาจถึงขั้นใหพนจากการเปนพนักงานและอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิด
กฎหมาย โดยขอพึ่งปฏิบัติที่บริษัทกําหนดขึ้นทั้งหมดนี้ ไมอาจครอบคลุมในทุกเรื่องไดอยางครบถวนสมบูรณ
พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด และหากพนักงานเกิดความไมแนใจวาควรประพฤติ
ปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึกษาหรือขอคําชี้แนะจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไปกับการรักษาไวซึ่งจริยธรรม จึงใหมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเปนประจํ
ประ าทุกป ซึ่งการปฏิบัติงานที่ยึดแนวทางตาม
คูมือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะเปนประโยชนทั้งตอบริษัท พนักงาน และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทใน
ทุกๆ ฝาย ตลอดจนเปนการผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในระยะยาว
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(5.9.1) หลักการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต
หลักการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดมั่นถึง
หลักการสําคัญ ดังนี้
(1) หลักความสุจริตใจอยางยิ่ง บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งตอผู
เอาประกันภัย ผูรับประโยชน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของในธุรกิจ
(2) หลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมและชอบธรรมตอผูเอา
ประกันภัยอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
(3) หลักการควบคุมภายใน บริษัทมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบริหารงานอยาง
มีประสิ ทธิ ภาพ มีร ะบบการควบคุ
วบคุมและตรวจสอบภายในที่รัด กุม มีการบั นทึก
ขอมูลอย างเหมาะสม ถูกต องครบถวน และเป นจริ ง และมีพนั กงานที่มีความรู
ความสามารถในการปฎิบัติหนาที่ตามวิชาชีพ อยางมืออาชีพ
(4) หลักการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข อ บั ง คั บ หน ว ยงานกํ า กั บบภายนอก
ภายนอก รวมทั้ ง กํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การให
พนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง และเป น ไปตามกฎที่
เกี่ยวของ
(5.9.2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(11) ใบคําขอเอาประกันชีวิต แบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัท พิมพดวย
ขอความที่ชัดเจนเพื่อใหผูเอาประกันภัยยระบุ
ระบุขอมูลที่ตองเปดเผยโดยใชคําถามดวย
ภาษาที่เขาใจงาย
(22) กรมธรรมประกันชีวิต ใบแจงสรุปผลประโยชนใชภาษาที่เขาใจงายและมีขนาด
ตัวอักษรที่เหมาะสม
(33) การเสนอขายและเอกสารประกอบการขายมีความชัดเจนเพื่อใหการเสนอขาย
กรมธรรมเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม เอกสารประกอบการเสนอขายของ
ตัวแทน จะตองมีเนื้อหาในขอความตรงกับแบบสัญญาประกันภัยนั้นจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัทแลว
(44) การรับประกันชีวิต บริษัทมีหนาที่ตองจัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการตรวจสอบ
พิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคากอนพิจารณาอนุมัติลูกคาตามม
ตามมาตรการการ
รั บ ประกั น ภั ย บริ ษั ท จั ด ให มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ก ารขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนการอนุ มั ติ เอกสารประกอบการพิ จ ารณาและแนวทาง
พิจารณาตกลงรับประกันภัย ในทุกกรณีที่ปฏิเสธการรับประกันภัยบริษัทอธิบาย
รายละเอี
ละเอียดใหผูเอาประกันภัยทราบเปนลายลักษณอักษร
(55) การจัดการคาสินไหมทดแทนบริษัทกําหนดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดการคา
สินไหมทดแทนไวอยางเปดเผยชัดเจนเพื่อความสะดวกสําหรับผูเอาประกันภัย
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(5.1) การใชสิทธิเรียกรอง บริษัทไดจัดเตรียมแบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน
โดยไมคิดคาใชจายพรอมคําอธิบายเพื่อใหผูมีสิทธิทราบถึงขอมูลที่ตองการ
และขั้นตอนของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยใชภาษาที่เขาใจงาย
(5.2) การชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาแ
ารณาและขั้นตอน
ดําเนินการเพื่อใหสามารถจายเงินตามสัญญาประกันชีวิตไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองเปนธรรม
(5.3) การแจงใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงผลความคืบหนาของ
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเมื่อไดรับขอมูลประกอบการเรียกรองคา
สินไหมทดแทนหรือหลักฐานเพิ่มเติมมจากผู
จากผูเอาประกันภัยหรือผูเกี่ยวของ
ครบถวน บริษัทตรวจสอบพิจารณาและแจงผลการเสนอใหผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนทราบภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
(66) การใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย บริษัทกําหนดขั้นตอนเปนมาตรฐานแนว
ทางการปฏิบัติ และใหบริการอยางรวดเร็ววเพื
เพื่อใหบริการผูถือกรมธรรมประกันภัย
(77) การจัดการขอรองเรียน
(7.1) บริษัทจัดการขอรองเรียนจากผูเอาประกันภัยดวยความเปนธรรมโดยจัดให
มีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนตอบขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร เมื่อ
ไดรับขอรองเรียนโดยมิชักชา ซึ่งผูเอาประกันภัยสสามารถยื่นขอรองเรียนไป
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สํานักงาน คปภ.) ได
(7.2) บริษัทจัดเก็บและจําแนกประเภทขอรองเรียนและรายงานใหผูบริหาร
ระดับสูงทราบทันทีทุกกรณี
(7.3) บริษัทระบุขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับและจัดการขอรองงเรียนไวใน
กรมธรรมประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบการรับเรื่องรองเรียนอื่นๆโดย
เปดเผยมาตรการจัดการขอรองเรียน
(7.4) กรณีไดรับการทวงถามจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเกี่ยวกับการ
จัดการขอรองเรียนหรือไดรับคําขอใหมีการตอบขอรองเรียน ไมวาจะอยูใน
รูปแบบลายลั
บลายลักษณอักษรหรือการบอกกลาวดวยวาจา บริษัทแจงใหผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบถึงเหตุผลที่ไมอาจจัดการขอรองเรียน
นั้ น ได และให ข อแนะนํ า ในการใช ก ระบวนการจั ด การข อร องเรี ย นของ
หนวยงานอื่นที่สามารถใหความมั่นใจกับผูเอาประกันภัยได
(5.9.3) จรรยาบรรณในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
(11) การฝกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจัดใหตัวแทนและที่ปรึกษา
ทางการเงินไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา
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เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแกผูเอา
อาประกันภัยอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตขอบเขตอํานาจที่ตัวแทนไดรับจากบริษัท และมีการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง
(22) การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจะเก็บขอมูล
การแตงตั้งมอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
(33) การควบคุมพฤติกกรรมตั
รรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีคณะกรรมการ
พิ จ ารณาความผิ ด ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต และความรั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทํ า
พฤติกรรมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินในสังกัดอยางสม่ําเสมอ
(44) การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตั ว แทนหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น บริ ษั ท ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ความสามารถของตั
งตัว แทนและที่ป รึ กษาทางการเงิน ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงความประพฤติดี ใหไดรับรางวัลตอบแทนที่
เหมาะสม
(55) การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนตองสามารถอธิบาย
รายละเอียดของสัญญาประกันภัย ขอควรปฏิบัติเงื่อนไขตามกรมธรรม ที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทตองสามารถอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนที่พึง
จะไดรับใหผูสนใจไดรับรูอยางถูกตอง ชัดเจน ไมบิดเบือน รวมถึงใหคําแนะนําและ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ
(5.10) นโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม ตรวจสอบได
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน ลูกคา ผูถือกรมธรรม พนักงาน ผูถือหุน
เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นใด จึงไดกําหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทาง
และแนวทาง เพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการให
เปนไปตามธรรมาภิบาล สรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับบริษัทตอไป
(5.10.1)) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption
Corruption Policy)
บริษัทมุงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและโปรงใส โดย
บริษัทตระหนักวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปนการ
กระทําที่สรางความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจสงผล
กระทบใหบริษัทไมเปนที่ยอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นขึ้น โดย
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทุกคนจะตองยึดถือและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ซึ่งบริ ษัท ได ป ระกาศเจตนารมณ ที่ชั ด เจน โดยการเขาเป น หนึ่ ง ใน “แนวร
แนวรว มปฏิ บั ติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นในทุก
รูปแบบ และเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งขึ้น
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บริษัทไดกําหนด กฎ ระเบียยบบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงทําใหสรางความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจ และทําใหบริษัทไดพัฒนาไปสูองคกรแหงความความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล บริษัทจึงได
ประกาศเจตนารมณ
ารมณเขาเปนหนึ่งในแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Private
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) บริษัทจึงไดจัดทําและ
ประกาศใชนโยบายนี้ โดยกําหนดใหกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและคูคา ยึดมั่นและถือการ
ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยทางคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น หามกรรมการ
ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไมใหเรียกรอง ดําเนินการ ใชอํานาจหนาที่ใหการสนับสนุน หรือยอมรับการ
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงหามเสนอผลประโยชนเพื่อจูงใจแกบุคคลอื่นใดอันไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดใหมีการติดตามและสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ขอกําหนดในการดํ
ารดําเนิน การ เพื่อให มีความสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ าฝ น กระทําการใดๆ อัน เปน การสนั บ สนุ น ชว ยเหลื อ หรื อให ความรว มมือกับการ
คอรรัปชั่นจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท โดยทางบริษัทไดจัดใหมีชองทา
งทางสําหรับพนักงานและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสการกระทําที่นาสงสัย ซึ่งบริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส
หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผูรายงานหรือผูที่เกี่ยวของเปนสําคัญ
นอกจากนั้น บริษัทยังใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง โดยจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
เพื่อเปนการบงชี้ความเสี่ยงดานการทุจริตที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของบริ
ของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกระทบ
และความถี่ในการเกิดเหตุการณ
5.10.2 ระเบียบบริษัทเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด า นการฟอกเงิ น และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งประกอบดวย
(1) การบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดําเนินธุรกิจใหม
รวมถึงกลไกใหมในการให
นการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหม หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้ง
ผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว
(2) การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
สําหรับลูกคาหรือผูรับประโยชนที่แทจริง
(3) บริษัทไดกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงด
งดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเนื่องตั้งแต
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เริ่มสรางความสัมพันธจนกระทั่งยุติความสัมพันธกับลูกคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกชวงระยะเวลาดังกลาว
(4) บริษัทไดเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน
การทําธุ ร กรรม และการประเมิน ความเสี่ย งของลู กคา ตามแนวปฎิ บั ติห รื อวิธี ป ฎิ บั ติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายลางสูง
(5) บริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวนและปรับปรุงเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและกฎหมายที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ
(5.10.3)) การรับรองเรียน
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริการในธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทมีขอกําหนดในการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนใหเกิดความเปนธรรม ยุติธรรม และรวดเร็วแกผูรรองเรียน จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาเรื่องรองเรียนขึ้น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานพิจารณาเรื่องรองเรียน ประกอบดวย
(1) ผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องรองเรียน
(2) ผูรับผิดชอบหนวยงานพิจารณาการชดใชเงิน
(3) ผูรับผิดชอบหนวยงานรับประกันภัย
(4) ผูรับผิดชอบหนวยงานกฎหมาย
(5) ผูรับผิดชอบหนวยงานดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนที่เเหมาะสมและปลอดภั
หมาะสมและปลอดภัยไวสําหรับผู
รองเรียน โดยผูรองเรียนสามารถแจงขอมูลหรือขอรองเรียนไดผานชองทางตางๆ ไดตามที่บริษัทกําหนด
(5.10.4)) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต พ.ศ.2560
พ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให
คณะกรรมการบริ
มการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และใหฝาย
บริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฎิบัติตามแนวทาง
ทีก่ําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงไดถูก
กําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวาการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และสอดคลองกับกลยุทธขององคกร รวมถึง
มั่นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรไดอยางครบถวน
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บริษัทไดกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk
Risk Appetite
Appetite) ในการสนับสนุนการ
ประเมิน ความเสี่ยง การติดตามดูแล ตลอดจนกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่ย อมรับไดชวยให พนักงานเขาใจ
ความสําคัญของความเสี่ยง และชวยใหบริษัทสามารถจัดลําดับความเสี่ยงเพื่ออติติดตามดูแล และกําหนดกิจกรรม
ควบคุมไดอยางเหมาะสม ยิ่งบริษัทมีความเขาใจในความเสี่ยงที่ยอมรับไดมากเทาใด การจัดสรรทรัพยากรและ
เงินกองทุนของบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอยูใน
ทุกๆ ดาน บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยอาศัยสมมติฐานมาจากการวิเคราะหปจจัย
ภายในบริษัท เชน ความคาดหมายของผูถือหุน แผนธุรกิจต นทุนการดําเนินงาน กระบวนการทํางาน
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงตัวเลขทางสถิติและการเงินในอดีต และการวิเคราะหปจจัยภายนอก เชน
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม นโยบายฯ ของภาครัฐบาล รวมถึงหลักเกณฑตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล
(5.10.5)) นโยบายการควบคุมภายใน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลและชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใช
ทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต และเปนกลไกที่เอื้อใหเกิดวัฒนธรรมของการบริหารจัดการที่ดี
(55.10.5.1) วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(1) เพื่อใหเ กิด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผ ลของการดําเนิ น งาน อัน ไดแก การ
ปฏิบัติงาน และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
ขอผิดพลาด ความเสียหาย เปนตน
(2) เพื่อใหมีขอมูล และรายงานทางการเงินที่ครบถวน ถูกต อง นาเชื่ อถือ อันจะ
สร างความ มั่น ใจให แ กผู มีส ว นได เ สี ย ซึ่งสามารถที่จ ะใช ร ายงานการเงิน เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
(3) เพื่อใหบุคลากรภายในบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
ไดอยางถูกตอง ครบถวน และสม่ําเสมอ
(55.10.5.2) แนวนโยบายการควบคุมภายใน
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในของบริษัท และเกิด
เปนวัฒนธรรมภายในองคกรอันจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักอัน
ประกอบดวยกิจกรรมอยางนอย ดังตอไปนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณา
รับประกันภัย การจัดการคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การรับเงิน และการ
จายเงิน บริริษัทจึงกําหนดใหมีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ
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2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท

2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท
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2.3.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายประชา
จารุตระกูลชัย
นายวิชัย
หาญสุทธิวารินทร
นายธนชัย
ธนชัยอารีย
นายนึกรัก
ใบเงิน
นางพัชนี
สุธวี ิตานันท
นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ

7.
8.
9.

นายณัฐพัชร เจียรวงศ
นายเกษมสันต วีระกุล
นางวัลยา
ดําเนินชาญวนิชย

10.

นายกรณ

ชินสวนานนท

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ
กรรมการบริหาร
าร/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริ
กรรมการบริหาร
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการบริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
าร/กรรมการ
ลงทุน
กรรมการผูจัดการ
การ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
(1) ปฏิ บัติ ห น าที่ให เป น ไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงคและขอบั งคับ ของบริษัท ตลอดจนมติ ที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
(2) กรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบาย
และทิศทาง การดําเนินงานของบริษัท ดังตอไปนี้
(2.1) วางแผน กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และอนุมัติแผนการดําเนินงาน
ระยะยาว
(2.2) พิจารณาอนุมัติโครงสรางการบริหาร แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป
(2.3) วาจางหรือเลิกจาง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ของผูบริหาร
ระดับกรรมการผูจัดการ
(2.4) พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรื อกําหนดอํานาจดํ าเนิน การใหฝายบริหารระดั บตางๆ
ปฏิบัติ
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(2.5) ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแผน
ไปตามแผนงาน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวหรือไม ฯลฯ
2.3.2. ผูบริหาร
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

1

นายกรณ

ชินสวนานนท

2

นายสมศักดิ์ ไชยเดช

3
4
5
6

นายธวัช
จิตรไกรสร
นายธัญญะ ซื่อวาจา
นางสาวเพชรรัตน วานิชยชาติ
นายชัยวัฒน เพ็งบุญ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานปฎิบัติการ สายงานการเงินและการลงทุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการเงินและการบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพิจารณารับประกันภัย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝาย Wealth Management

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
(1) บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรื
และ อ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(2) บริหารและดําเนินธุรกิจ ภายใตกฎหมาย และใหเปนไปตาม พพ.ร.บ.ประกันชีวิต และประกาศ
และหรือคําสั่งนายทะเบียน
(3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ดํ า เนิ น การให มี กการจั
ารจั ด ทํ าและส งมอบนโยบายทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ งแผนงานและ
งบประมาณตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และใหรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน
(5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ
คาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรื
หรือ บริษัทกําหนด
(6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรื
และ หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนไดโดย
การมอบอํานาจชวง และ/หรื
และ หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจ และ/หรื
หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ
และ/หรือบริษัท
กําหนดไว
(7) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร
(1) รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไปโดยถูกตองเรียบรอย
อาทิเชน ติดตามหนี้สินของบริษัท ควบคุมดูแลงานดานการตอสูคดี หรือถูกยื่นอนุญาโตตุลาการ จัดทําหรือ
ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนตางๆกับหนวยงานราชการ รวมทั้งการใหคําปรึกษา หรือความเห็น
ในปญหาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(2) จั ดทําระบบบริ หารความเสี่ ยงและระบบการกํากับการปฏิ บัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ บริ ษั ท ดํ า เนิ น ไปตามนโยบายบริ หหารความเสี
ารความเสี่ ย งที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
(3) ดําเนินการใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทดําเนินไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ
คปภ. พื่อประโยชนในการ
ดํารงเงินกองทุนของบริษัท
2.4 คณะกรรมการชุดยอย
บริ ษั ท ได แ ต ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย ออกเป น 4 คณะ คื อ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดยอย
มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายนึกรัก
ใบเงิน
2. นายวิชยั
หาญสุทธิวารินทร
3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมกา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(2) สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปน
มาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ขอกําหนดของสํานักงาน
คปภ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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(4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารเขารวม
ประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(5) ให ขอเสนอแนะแกฝ ายบริ ห ารเพื่อการกํากับ ดู แลการปฏิ บั ติ งานให เ ป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื
สอบพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการ
กระทํา ดังตอไปนี้
(5.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(5.2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(5.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจขของ
บริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงาน คปภ
คปภ. โดยไมชักชา
(5) แสดงความเห็
สดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมตอ
คณะกรรมการบริษัท และปฏิ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
1. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
2.
3.
4.
5.
6.

นายณั
ณัฐพัชร
นายสมศักดิ์
นายกรณ
นายธวัช
นายธัญญะ

เจียรวงศ
ไชยเดช
ชินสวนานนท
จิตรไกรสร
ซื่อวาจา

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยตองครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic
Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ
ประกันภัย (Insurance
Insurance Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity
Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Operational Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
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(3) จัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึง
ความ คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลอง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่กําหหนดตามความ เหมาะสม และ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน
องคกรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
(5) สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบ
และการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายกรณ ชินสวนานนท
2. นางวัลยา ดําเนินชาญวนิชย
3. นายสมศักดิ์ ไชยเดช

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดตาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
(2) กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คํานึงถึ
งถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
(4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอํานาจอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกินอํานาจ
อนุมัติของผูบริหาร)
(5) กํากับดูแลสถานะของเงินกองทุนของบริษัท
(6) สอบทานและปรั
สอบท
บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น เพื่ อ ให เ หมาะสมกับ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป
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2.4.4 คณะกรรมการอื่นๆ - คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นางวัลยา ดําเนินชาญวนิชย
นายวิชัย หาญสุทธิวารินทร
นายธนชัย ธนชัยอารีย
นายกรณ ชินสวนานนท

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ
ตอกลยุทธขององคกรและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง
สรางระบบการทํางานของบริษัท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
(2) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของแผนงานที่ไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
(3) คัด เลื อกและแต งตั้ งบุ คคลที่มีคคุุณสมบั ติ เ หมาะสมให ดํ ารงตํ าแหน งผู บ ริห ารในระดั บ
ผูอํานวยการฝายขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณากําหนดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม
(4) พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงินเพื่อดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจหรือเกิน
กวาวงเงินอนุมัติของ กรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) พิจารณากลั่นกรองการมอบอํานาจดําเนินการของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท
สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(6) มอบหมายเพื่ อ ให บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายบุ ค คลมี อํ า นาจกระทํ า การใดๆ แทน
คณะกรรมการบริ
กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
(7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.5 การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผูบริหาร ที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ตรงกับความตองการของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ และเกียรติประวัติที่ดี และใหความสําคัญใน
ในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท และในการสรรหากรรมการ
กรรมการอิสระ และผูบริหาร บริษัทไดดําเนินการอยางโปรงใส ซึ่งเปนไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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2.5.1 การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
2.5.1.1.. การสรรหากรรมการ
การเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน โดยบริษัทไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการของบริษัท ให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง ทั้งนี้ บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองเห็นวามีความ
เหมาะสมเขาไปเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใหฝายพัฒนาบุคคลากร เพื่อดําเนินการสรรหา และเสนอในการประชุม
เลือกตั้งกรรมการ การลงมติจะใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัท ดังนี้
(11) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และจะตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยตามอัตราสวนที่
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด
(22) การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป
ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาาด
(33) ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 และ
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
(44) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(55) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และมีลักษณะไมตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
(66) ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใใหมเขารับหนา
ที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7
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วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วัน ติดตอกัน
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลั
หลักทรัพยหรือกฎหมายวาดวยการ
ประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตกําหนด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาามตามกฎหมายเข
มตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของ
กรรมการตามวรรคหนึ่ งต องประกอบดว ยคะแนนเสี ยงไมน อยกว าสามในสี่ (33/4) ของจํ านวนกรรมการที่ยั ง
เหลืออยู
โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต กําหนดวา กรรมการตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ไมต่ํ ากว าระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อเป นผู มีป ระสบการณในการทํางานที่เ กี่ย วของกับ ธุร กิจ ประกันภั ย และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ในช ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท นั้ น ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต หรื อ
ใบอนุญาตประกอบธุร กิจ ประกัน วิน าศภั ย เวน แต เป นผูซึ่งนายทะเบีย นดว ยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว
(4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่
ได รับ ใบอนุ ญาตประกอบธุ ร กิจ ประกันชี วิต เวน แต จะไดรั บยกเวน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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(5) ถู ก ถอดถอนจากการเป น กรรมการ ผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี อํ า นาจ
กระทําการแทนบริ
การแ
ษัทตามมาตรา 54
(6) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(7) เป น ข าราชการหรื อ พนั กงานของสํ า นั กงานคณะกรรมการกํากั บ และ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแต
กรณีของบริษัทที่เปน รัฐวิ สาหกิจ หรื อได รับความเห็
ค วามเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อ
ชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา 54
(8) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย
และพฤติการณ
2.5.1.22 การสรรหากรรมการอิสระ
ค
คณะกรรมการบริ
ษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แล
แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการ
อิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการ
บริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ และจะตองไมมีลักษณะ
ตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติประกันชีวิต รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตองไมมี
ธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และ
จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(11) ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ
บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
(22) ไมมีส ว นร วมในการบริ หารงานในบริษัทประกันภั ย บริษัทในเครื อ บริษัทร ว ม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือน
ประจํ าจากบริ ษัทประกัน ภั ย บริ ษั ทในเครื
ใ นเครือ บริ ษัทร ว ม บริ ษัท ที่เ กี่ ย วขอ ง หรื อผู ถือหุ น รายใหญ ของบริ ษั ท
ประกันภัย นอกจากนี้จะตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัยบริษัทในเครือ บริษัท
รวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย
(33) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและ
การบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ประกันภัย
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(44) ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทประกันภัย เมื่อมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
แตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยงังเหลื
เหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
2.5.1.33 หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา
หลักเกณการสรรหา บริษัทไดพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา
บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่อ ดํ ารงตํ า แหน งกรรมการ และกรรมการอิ ส ระ รวมทั้ ง คัด เลื อ กบุ ค คลตาม
กระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให
เปนผูแตงตั้งกรรมการตอไป
(1) บริษัทกําหนดโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงจํานวน
คณะกรรมการที
รรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการดานทักษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท เเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความมั่นคง และยั่งยืน
(2) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมา
เป น กรรมการอิส ระให เ หมาะสมกับลั กษณะเฉพาะของบริ ษัท โดยความเป นอิส ระอย างน อยต องเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงาน คปภ.. กําหนด
(3) กําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององคกร เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอ
ใหดํารงตําแหนงตอ หลักเกณฑการประกาศรับสมัครตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
ชื่อกรรมการ
อกรรมการ หลักเกณฑการใชบริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ
หรือหลักเกณฑการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน
วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการสรรหา เมื่ อ ได กํ า หนดรายชื่ อ บุ ค คลที่ ถู ก เสนอชื่ อ เป น
คณะกรรมการแล ว ให คณะกรรมการบริ
ณะกรรมการ บริษัท พิจ ารณาคัด กรองตามที่คณะกรรมการกําหนดและตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ประกอบ
(11) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชน กั บ บริ ษั ท ที่ มี ป ระสบการณ ใ นธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น กิ จ การอยู เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทมีองคคประกอบตามที่กําหนด โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix ซึ่งชวยทําใหการสรรหา
กรรมการมีความสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
(22) ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นวามีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ของ สํานักงาน คปภ. หรือไม
(33) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
าร โดยหากเปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทที่

44
กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไมควรเกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน เพื่อใหมั่นใจววาประสิทธิภาพการทํางานจะไมลดลง
(44) กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระ ควรพิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะเสนอให
เปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ สํานักงาน คปภ.
คปภ กําหนด และหลักเกณฑของบริษัทเอง ตลอดจนพิจารณา
ความจําเปนในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏวามีกรรมการอิ
รรมการอิสระปจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้
เพื่อใหโครงสรางกรรมการของบริษัทเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
(55) พิจารณาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ โดยหากเปนกรรมการอิสระ
เดิมที่จะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องนับจากวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกไมเกิน 9 ป ในกรณีที่จะแตงตั้งใหกรรมการอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปควร
พิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวดวย
(66) จั ด ทํารายชื่ อ ผู ที่ไ ด พิ จ ารณาคัด กรองแล ว พร อมคุณ สมบั ติ แ ละเหตุ ผ ลในการ
คัดเลือกเรียงตามลําดับเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(77) ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว
เพื่อจะไดมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือ
หุน
2.5.1.4 การสรรหาผูบริหาร
บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน โดยดําเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ผูบริห ารของบริษัท ไดแก กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจั ดการอาวุโส รอง
กรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ โดยผูบริหารสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นได หากเปนกรณี
ดังตอไปนี้
(1)
1) บริริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคกรที่ไมแสวงหา
กําไร หรือองคกรภาคเอกชนที
นที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสวนรวม
นรว
(2) บริษัทไมขัดของในกรณีที่ผูบริหารเขารวมเปนกรรมการในองคการภายนอกที่
ตั้งขึ้นเพื่อการคา และไมขัดกับผลประโยชนของบริษัท และผู
และผูบริหารไมใชเวลาเกินความเหมาะสมจนเปนผลเสีย
แกบริษัท
(3) กรรมการผูจัด การต องไมดํ ารงตําแหนงใดๆ ในบริ ษัทจดทะเบีย นหรื อไมจ ด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท เปนผู พิจารณาคัด เลือก และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหน ง
กรรมการผู จั ด การ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ในส ว นของการแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง เป น ผู ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู
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ความสามารถ และประสบการณ ในธุรกิจของบริษัท ที่มีความหลากหลาย และมีความรูความสามารถเฉพาะดาน
เขาเปนผูบริหารของบริษัท
2.6 นโนบายการจายคาตอบแทน (Remuneration Policy)
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน
สําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารของบริษัท ไวอยางชัดเจนและโปรงใส ซึ่งไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความสอดคลองกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร
โดยมุงเนนการใหคาตอบแทน และผลประโยชนที่อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน โดยบริษัทไดเล็งเห็นวาการที่บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร ที่มี
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่เหมาะสม จะนําพาใหบริษัทประสบความสําเร็จ และ
เติบโตตอไปไดในอนาคต
โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการอิสระ
และผูบริหารของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.6.1 คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.61.1 กรรมการ และกรรมการอิสระ
ในการพิจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได
พิจารณาการจายคาตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และการปฎิบัติงานของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยอัตราคาตอบแทนนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ในการพิจารณาจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทได
พิจ ารณาถึ ง ค า ตอบแทนแต ล ะประเภท แนวทาง และวิ
และ วิ ธี ก ารจ า ยค า ตอบแทน จํ า นวนค า ตอบแทน และ
ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ในการพิจารณาคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินของกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ เปนรายบุคคลในแตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความ
ตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูใน
ระดับที่เหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเพี
ผลงานและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว
2.61.2 ผูบริหารของบริษัท
ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทนั้น บริษัทไดพิจารณาโดยคํานึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร รวมทั้ง
ภาวะตลาดอยูเสมอ โดยอัตราคาตอบแทนผูบริหารนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคคณะกรรมการบริหาร
และในการพิจารณาจายคาตอบแทนแตละประเภท แนวทาง และวิธีการจายคาตอบแทน จํานวนคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆ ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
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ในการพิ จ ารณาค า ตอบแทนทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว เงิ น และมิ ใ ช ตั ว เงิ น ของผู บ ริ ห าร เป น
รายบุคคลในแตตละปนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของผูบริหาร
ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคูแขงขัน โดยที่คาตอบแทนดังกลาวตองอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผูบริหารทีม่มีีคุณภาพไว
2.6.2 ประเภทคาตอบแทน
(1) คาเบี้ยประชุม บริษัทไดกําหนดคาเบี้ยประชุมมทีที่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพื่อ
สะทอนการทํางานของกรรมการ และเพื่อจูงใจใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ การแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และ
การเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
(2) คาตอบแทนประจํ
าตอบแทนประจําเดือน บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนประจําเดือน เพื่อสะทอนถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของผูบริหารในการปฎิบัติหนาที่บริหารจัดการบริษัทในฐานะที่เปนฝายบริหารของบริษัท
2.6.3 วิธีการจายคาตอบแทน
(1) คา เบี้ ย ประชุ ม บริ ษัท กํ า หนดการจ า ยคา เบี้ ย ประชุ ม ให กับ กรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนกรรมการอิสระ ซึ่งจะไดรับคาเบี้ยประชุมตอครั้ง เมื่อมี
การเขารวมประชุม
(2) ค า ตอบแทนประจํ า เดื อ น บริ ษั ท กํ า หนดการจ า ยค า ตอบแทนประจํ า เดื อ น สํ า หรั บ
กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูบริหารกิจการและเปนฝายบริหารของบริษัท

