หมวดที่ 1:

บทบาทและหลักปฏิบัติของคณะกรรมการในการกากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1
คณะกรรมการต้ อ งตระหนั งถึ งบทบาทและความรั บ ผิดชอบของตนเองในฐานะผู้ นาองค์ กรที่ สร้ างคุ ณ ค่ าให้ แก่ กิจการ
อย่ างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1 คณะกรรมการมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึ งครอบคลุม
ถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนิ นงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
1.2 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น โดยก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ น าไปสู่ ผล
(governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(3) มีวฒั นธรรมองค์กรที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(5) เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care)
และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการทบทวนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กร
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กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการเพือ่ สร้ างคุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยั่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (objectives) ให้เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม และ
กาหนดวัฒนธรรมขององค์กรที่ สะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ความรั บผิดชอบในผลการกระทา
ความโปร่ งใส ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ประจาปี ของบริ ษทั ฯสอดคล้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ และส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้ า งความสามารถในการแข่ งขัน และก ากับดู แ ลให้มี การจัด สรรทรั พ ยากรสอดคล้องกับวัต ถุ ประสงค์แ ละ
เป้ าหมายหลักของกิจการ
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เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มปี ระสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
3.2 คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดู แ ลให้ม ั่น ใจว่ า องค์ป ระกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ และมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจน
3.3 คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลให้ก ารสรรหาและคัด เลื อ กกรรมการมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใสและชัด เจน เพื่ อ ให้ไ ด้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการได้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
3.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนิ นงาน ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อย
และมีการลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่น
ที่บริ ษทั ฯไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ หน้าที่ ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุ ด และ
กรรมการผูจ้ ดั การโดยผลประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
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3.8 คณะกรรมการกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะ
การประกอบธุ รกิ จ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
3.9 คณะกรรมการดูแลให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการ
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
4.1 คณะกรรมการกากับดูแลให้มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุ ณ ลักษณะที่ จาเป็ นต่ อ การขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่ เ ป้ าหมาย และมี การพิ จารณาแผนพัฒ นาเพื่ อ
ทดแทนตาแหน่ง และสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง (Succession Plan)
4.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการประเมินผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และโครงสร้างค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยโครงสร้างค่าตอบแทน
ของ CEO และพนักงานจะอยูใ่ นรู ปเงินเดือนและโบนัส การปรับขึ้นเงินเดือนและให้โบนัสพิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิ บตั ิงาน รวมถึงพิ จารณาผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และการขึ้ นเงิ นเดื อนและให้โบนัสของอุตสาหกรรมประกัน
วินาศภัย
4.3 คณะกรรมการสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ น้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการ
ดาเนิ นงานของกิจการ และกากับดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในด้านการบริ หารบุคลากร
4.4 คณะกรรมการติ ดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
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ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการให้ค วามสาคัญและสนับสนุ นการสร้ างนวัต กรรมที่ ก่อให้เ กิ ด มูลค่ าแก่ ธุรกิ จควบคู่ไ ปกับการสร้ า ง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม และประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ
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5.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม โดยมีการกาหนดขั้นตอนหรื อกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใช้เงินค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลูกค้า
5.4 คณะกรรมการติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
หลักได้อย่างยัง่ ยืน
5.5 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิ จการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จและ
พัฒนาการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
ตลอดจน เตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับ Disruptive Technology และ Cyber Risk ที่อาจจะเกิดขึ้น
หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and
Internal Control)
6.1 คณะกรรมการกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริ มให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ (check and
balance) และมี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็ นระบบ มีการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตื อนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงเป็ นประจาทุกปี
6.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีเงินกองทุนที่มนั่ คงและเพียงพอรองรับการดาเนิ นธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
ให้อยูใ่ นระดับที่มนั่ คง
6.3 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอิสระ
6.4 คณะกรรมการติ ดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้ นได้ระหว่างบริ ษทั ฯกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั ฯ
และการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงกับบริ ษทั ฯในลักษณะที่ ไม่สมควร โดยมีแนวทาง และวิธีปฏิ บตั ิ
เพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูล โดยที่ ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ
6.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชันที่ ชดั เจนและสื่ อสารในทุก
ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
6.6 คณะกรรมการกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
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หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
7.1 คณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคั ญต่าง ๆ ถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
7.3 ในกรณี ที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการดูแลให้มนั่ ใจได้ว่า กิจการมี
แผนในการแก้ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึ งถึงสิ ทธิ ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ย
7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
7.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ ในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น
หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
8.1 คณะกรรมการดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั ฯ
8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อ
ให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ของตน และไม่มีนโยบายที่ จะเพิ่มระเบี ยบวาระการประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า
8.3 คณะกรรมการดู แ ลให้การเปิ ดเผยมติ ที่ประชุ มและการจัด ทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้อ งและ
ครบถ้วน
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