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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ สามารถแสดงไดดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูอํานวยการ

รองกรรมการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการฝาย

ผูอํานวยการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ
1

ฝายพัฒนาธุรกิจ
2

ผูอํานวยการฝาย

ฝายพัฒนาธุรกิจ
3

ฝายที่ปรึกษา
ทางการแพทย

ฝายพิจารณา
รับประกันภัย

ฝายสงเสริม
ธุรกิจลูกคา

หมายเหตุ: หนวยงานที่ใชบริการ outsource ไดแก หนวยงานบริหารบุคคล และหนวยงานสารสนเทศ
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ฝายสนับสนุน
ขอมูล

ฝายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายบัญชีและ
การเงิน

ผูอํานวยการฝาย

ฝายธุรการ

ฝายลงทุน
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค1
นายชลอ เฟองอารมย1
นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
นายอลัน ชิ ยิม แคม1

หมายเหตุ:

1

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

กรรมการผูมีอํานาจลงนามคือ นายสุจินต หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช นายสุรชัย ศิริวัลลภ และนายสุทธิ รจิตรังสรรค
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท คือ นางสาวดวงนพร
เพิ่มนําลาภ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะกรรมการ
บริษัท ไวดังนี้
1.

ปฏิบัติหนาที่และกํากับการดูแลบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต

2.

กําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แนวทาง แผนการ
ดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ฝายจัดการจัดทําและนําเสนอตอคณะกรรมการ และ
กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

3.

ติดตามผลการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ

4.

ดําเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช และจัดใหมีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

5.

สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
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6.

ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และบริษัทยอย

7.

จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพ

8.

แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด เพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

9.

แตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อชวยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

10.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

11.

จัดทํารายงานประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

12.

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ

และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมี

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ
ที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
9.1.2

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1. นายสุรชัย ศิริวัลลภ
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค
3. นายธรธเนศ อายานะ
4. นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย
5. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

โดยมี นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารไวดังนี้
1.

กําหนดทิศทางกลยุทธ โครงสรางการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.

บริหารกิจการ กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทางกลยุทธ
แผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว และรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เปนประจําในทุกไตรมาส

3.

รับผิดชอบดูแลใหบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนขอกําหนดหรือ
ประกาศที่ออกมาตามกฎหมายดังกลาว

4.

รับผิดชอบดูแลใหบริษัทฯมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

5.

รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการ
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7.

พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ต อ เรื่ อ งที่ ต อ งผ า นการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ยกเว น ในกิ จ กรรมใดๆ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการชุดอื่นเปนผูดําเนินการไวแลว

8.

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหผูบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/
หรื อ การมอบอํ า นาจช ว งต อ งไม เ ป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย

9.

ดําเนินการอื่นใด หรือตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่ใหเปนคราวๆ
ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ
ที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
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9.1.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1. นายชลอ เฟองอารมย
2. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล1
3. นายอลัน ชิ ยิม แคม1
หมายเหตุ:1 เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน

โดยมี นายทรงชัย ไพศาล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้
1.

สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป

2.

เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

3.

สอบทานใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนเสนอความ
เห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแตง ตั้ ง โยกย า ย เลิก จ า งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรือ หนว ยงานอื่น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

4.

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก และเสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข อง
บริษัทฯ รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใ หมีความถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย ประกาศและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

7.

สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง และชวยกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

8.

จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํา ปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้

9.

(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึง ประกาศและ
ข อ กํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช)

ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)

(ซ)

รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนที่ 2 หนา 36

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

9.1.4

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรชัย ศิริวัลลภ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค
นายธรธเนศ อายานะ
นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย
นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี
นางสาวดวงนพร เพิ่มนําลาภ
นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ

โดยมี นางสาวสุจิตรา เศวตบวร เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อกําหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยางเปนระบบ บริษัทฯจึงไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1.

นําเสนอวิธีการในการบริหารความเสี่ยง นโยบายความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได

2.

ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม

3.

ติดตามความเสี่ยงรวมขององคกรเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได

4.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงในปจจุบันและความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต

9.1.5

คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการ
รองกรรมการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 1
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 2
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายลงทุน

นายสุทธิ รจิตรังสรรค
นายธรธเนศ อายานะ
นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี
นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย
นางสาวดวงนพร เพิ่มนําลาภ
นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการ
ผูอํานวยการ ไวดังนี้
1.

รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง
การเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน

2.

จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนา
ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

3.

กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของ
บริษัทฯ และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงานตามกรอบและ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ยกเวนการกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส
และสวัสดิการตางๆ สําหรับกรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการผูอํานวยการซึ่งจะกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท)

4.

ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพ
ตลาด

5.

ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งาน
ดานปฏิบัติการและงานดานสนับสนุนตาง ๆ และงานทรัพยากร

6.

เปนตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอื่นๆ

7.

ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัทฯ

8.

ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

9.

มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เชน การ
บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
และสวัสดิการตางๆ

10.

พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตกรอบที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11.

มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ
คณะกรรมการบริษัท

ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
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12.

ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให
ไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกําหนดไว ทั้งนี้ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูอํานวยการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูอํานวยการ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว

9.1.5

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีมติแตงตั้งนางสาวดวงนพร เพิ่มนําลาภ เปน
เลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุม
ผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการให
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.

ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการตองการทราบ
และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ําเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่
มีนัยสําคัญแกคณะกรรมการ

2.

จัดประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติตางๆ

3.

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.

ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัทฯ
และขอกําหนดของหนวยงานทางการ

5.

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

9.2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

บริษัทฯไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุ
จําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารเพิ่ม คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันจะหารือรวมกันเพื่อพิจารณา
คัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางาน
ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการหรือผูบริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองไมมีลักษณะตองหามตามพ.ร.บ. หลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คนแตไมเกิน 15 คน นอกจากนี้ยังตอง
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุนนอกจากการพน
ตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ที่
ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีคําสั่งใหออก
9.2.2

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ทําหนา ที่บ ริห ารจัดการงานประจํา ที่เกิน อํานาจหนา ที่ข อง
กรรมการผูอํานวยการและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท
9.2.3

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชีและ/หรือการเงินเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯรวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีและการ
พิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน
กรรมการตรวจสอบซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รับ การแตง ตั้ง ใหก ลับ มาดํา รงตํา แหนง ใหม ไ ด กรณีที่ ตํ า แหน ง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปน
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กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กลาวคือเมื่อกรรมการ
ตรวจสอบว า งลงจนมี จํ า นวนต่ํ า กว า 3 คน ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ให ค รบจํ า นวนภายใน
ระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน
9.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.3.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ในป 2555 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการในลักษณะของเบี้ยประชุมรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 212,500
บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค1
นายชลอ เฟองอารมย1
นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
นายอลัน ชิ ยิม แคม1

หมายเหตุ:

1

ฐานะกรรมการบริษัท
25,000
12,500
25,000
12,500
25,000
25,000
25,000
12,500

ป 2555
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ
25,000
12,500
12,500

รวม
25,000
12,500
25,000
12,500
25,000
50,000
37,500
25,000

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2555 บริษัทฯ มีผูบริหาร จํานวน 7 ราย ประกอบดวยผูบริหารที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ
จํานวน 2 ราย และผูบริหารที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯอีก 5 ราย โดยบริษัทฯมีการจายคาตอบแทนให
ผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

คาตอบแทนผูบริหาร
เงินเดือนและโบนัส
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดแก กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
ยานพาหนะ และคาเบี้ยประกันชีวิต
รวม

ป 2554
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
4
10,776,947

ป 2555
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
7
14,730,177

4

1,863,735

7

2,265,717

4

12,640,682

7

16,995,894
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9.3.2. คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี9.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค1
นายชลอ เฟองอารมย1

7. นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
8. นายอลัน ชิ ยิม แคม1

ตําแหนง

ป 2554
ป 2555
(จํานวนครั้งที่เขา
(จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม / จํานวนครั้งที่ ประชุม / จํานวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด)
ประชุมทั้งหมด)
ประธานกรรมการ
5/5
11/11
รองประธานกรรมการ
4/5
9/11
กรรมการ
5/5
11/11
กรรมการ
0/5
1/11
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
3/3
กรรมการอิสระและประธาน
2/3
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
1/5
5/11
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
1/3
ตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 และนับจํานวนครั้งที่เขาประชุมภายหลังจากวันที่แตงตั้ง

9.5

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทฯ ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคูกันไป เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาสิทธิตางๆ ของผูถือหุนอยางดีที่สุด
และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปรงใส และเปดเผยขอมูล
ตางๆ โดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุน
รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆของบริษัทฯ รวมทั้งการมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้
(1)

จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด โดย
หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผู
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ถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุม
จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย
เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม
รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพรขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย
โดยบริษัทฯเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง
(2)

กอนการเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจน
ในขอบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยางชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของ
ผูถือหุน

(3)

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุม อยางเหมาะสมและโปรงใส โดยใน
ระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและ
สรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ และกรรมการทุกคนและผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเขารวมประชุมผูถือ
หุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได

(4)

ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ

(5)

เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัทฯ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
ก.ล.ต”)

(6)

จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (“E-mail“) ของ
กรรมการอิสระในเรื่องตางๆ ไดแก กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนราย
ยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท

(7)

เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการ
ดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได

(8)

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

2.

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร

เพื่อใหผูถือหุนไดรับ

บริษัทฯจัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1)

เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่งไดประกาศ
แจงใหทราบทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนากอนการประชุม โดยผูถือหุนจะตองเสนอวาระตอ
บริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้งไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการ
พิจารณาวารับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย
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(2)

เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ
ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อและสงมอบใบ
สมัครตามแบบฟอรมในเอกสารแนบซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
การศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งกอนที่จะมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯจะระบุวันสุดทายของแตละปที่สามารถเสนอชื่อของ
บุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ การคัดเลือก
กรรมการในที่ประชุม บริษัทฯจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(3)

ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม
เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ระเบียบวาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทฯจะไมเพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดใหแกผูถือหุน
เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมี
โอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขาประชุมแทน

(5)

สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องและสําหรับการเลือกตั้ง
กรรมการจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงแยกเปนรายบุคคลเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาใน
หนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

(6)

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง และครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ตอตลาด
หลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายงานดังกลาวไดดวย

(7)

กําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความเปนธรรม
ตอผูถือหุน และจะแจงเตือนไมให กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแกคูสมรส บุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัทฯ และการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุนบริษัทฯและยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน
โดยกรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดให กรรมการและผูบริหารจะตองรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผูบริหารนั้นดํารงตําแหนงอยู เมื่อเขารับตําแหนงภายใน 30
วันทําการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอ สํานักงาน ก.ล.ต.
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียและดําเนินงานอยางมีจริยธรรม (Ethic) ตอกลุมตางๆทั้งภายนอกและ
ภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา และคูแขง องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ และ
สังคมและสิ่งแวดลอม
กําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทฯเนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน ตอผูถือหุนอยาง
ถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ การแจง
ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปนลาย
ลักษณอักษรเปนตน
ลูกคา
บริษัทฯเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา ควบคูกับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติตอลูกคา เชน ปฏิบัติกับ
ลูกคาอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ หาแนวทางสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีและยั่งยืน และอื่นๆตามที่ไดระบุไวใน
ขอพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดีของบริษัทฯ
พนักงาน
บริษัทฯเนนการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม และจัดใหพนักงานทุก
คนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับ โดยมีคูมือพนักงานซึ่งระบุขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวย
การทํางาน หลักเกณฑการลางาน รวมทั้งคูมือประกันสุขภาพแบบกลุม การประกันชีวิตแบบกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนตน
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมให
พนักงานไดอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม และ
ขอกําหนดและกฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ
ขอกําหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ
สัมมนาความรูเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆเปนตน
เจาหนี้ คูคา และคูแขง
บริษัทฯเนนการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และประพฤติตามกรอบกติกา บรรทัด
ฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับดูแลแลหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สํานักงาน คปภ. ตลาดหลักทรัพย
ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอื่นๆ
สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เปนพลเมืองที่ดีที่ทําประโยชนใหแกชุมชนและรักษสิ่งแวดลอม โดยได
กําหนดเปนขอพึงปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหทุกคนยึดถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับสังคม สิ่งแวดลอม สงเสริมการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ นําเรื่องดังกลาวมาปฏิบัติในการทํางานประจําวัน เพราะบริษัทฯ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของสังคมและชุมชน โดยมองวาบริษัทฯ คือสวนหนึ่งของสังคมไทย จึงถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่ตอง
เขามีสวนรวมใหการสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน
ในสวนชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดประกาศแจงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปน
ชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถสื่อสารขอรองเรียน แจงเบาะแสหรือขอเสนอแนะตาง ๆ กับคณะกรรมการไดทาง
จดหมายหรือทางอีเมล โดยมีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยจะไมเปดเผยชื่อผูแจงและใหความสําคัญในการเก็บขอมูลที่
รองเรียนเปนความลับ โดยเลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมและนําเสนอผูที่เกี่ยวของรวมถึงคณะกรรมการตอไป
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและลดการสืบคนขอมูลตางๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานและ
บริหารงานของบริษัทฯ อันจะทําใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน เลขานุการบริษัท จะรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เปน
การรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
(ก)

ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบคน เกี่ยวกับการฉอโกงหรือปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายของ
บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อันจะทําใหบริษัทฯ เสียหายหรือสูญเสียประโยชนที่
พึงจะไดรับ

(ข)

ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆที่บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตาม

(ค)

ขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทฯที่กําหนดไวแลว

(ง)

ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือรายการเกี่ยวโยง
(Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เขาขายตามขอกําหนดของ สํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ

(จ)

ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ

(ฉ)

ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ

(ช)

ขอรองเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ภายหลังจากการเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯจะใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาด
หลักทรัพยฯ ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็วความเทาเทียมกัน
ของการใหขอมูลแกทุกกลุมดังนี้
(1)

เปดเผยขอมูลบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กอนการเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน นัก
ลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

(2)

เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป

(3)

เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมการ
ประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดังสูงไวภายใตหัวขอการจัดการตามแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

(4)

เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีใน
รายงานประจําป

(5)

เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไปโดยสรุป
ดังกลาวในการแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

นอกจากการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ไดดาํ เนินไปตามครรลองที่ถูกตอง
และเปนธรรม บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดีขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการ ฝายจัดการ
และพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภายในองคกร พรอมทั้งไดจัดใหมีการเผยแพรเรื่องดังกลาว รวมถึงเรื่องหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบและขอบังคับการทํางานไวบน Intranet ขององคกร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดทราบและ
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ตลอดถึงใหมกี ารทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยเปนประจํา
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1

โครงสรางของคณะกรรมการ

ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯไวไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 15 คน
(1)

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน
•
กรรมการที่เปนผูบริหาร
•
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ
•
กรรมการอิสระ
•
กรรมการไมอิสระ
(2)

วาระการเปนกรรมการมีกําหนดคราวละ 3 ป ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังการ
แปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถอื หุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1.
ตาย
2.
ลาออก
3.
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4.
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและ มี
สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5.
ศาลมีคําสั่งใหออก

(3)

กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

(4)

คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 คน

(5)

ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีนโยบายที่จะใหมี
การเลือกตั้งประธานกรรมการทุกปในการประชุมคณะกรรมการนัดแรกหลังจากการประชุมสามัญประจําปของผูถือ
หุน

(6)

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น
ได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย

(7)

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่
คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมกี าร
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตอสื่อสารกับผูถือหุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
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5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และ
ไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน
•

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานที่สําคัญ

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของ
บริษัทฯ ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่
กําหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบายตาง ๆ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

(2)

ประธานคณะกรรมการจะไมทําหนาที่เปนประธานหรือสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหการทําหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการมีความเปนอิสระอยางแทจริง

5.3

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1)

กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย เกณฑ และขอกําหนด
ที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ไว เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัท และคณะอนุกรรมการตางๆ พิจารณาและใหความเห็นไดตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบได
อยางถูกตอง
โดยบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
(ก)

กรรมการบริษัทตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความสนใจในกิจการของบริษัทฯที่ตนเองเปนกรรมการ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรม (Honesty and
Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ

(ข)

กรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทฯ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders)

(ค)

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ (Direction) เชน
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ ฯลฯ และกํากับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝาย
จัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and
Shareholders’ Wealth)
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(ง)

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและควรไดรับรูถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และควรกําชับใหฝายบริหารบอกกลาวเรื่อง
ที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล

(จ)

คณะกรรมการบริษัทควรดําเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ฉ)

กรรมการบริษัทที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ
ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากรการแตงตั้งกรรมการ และการกําหนด
มาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการใน
กรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

(2)

กําหนดใหมีการพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

(3)

กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ

(4)

จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทํารายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่มีสาระสําคัญ ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทฯ โดยไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุมหรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว ทั้งนี้
ลักษณะความเกี่ยวของและการกําหนดผูมีสวนไดเสียในการทํารายการจะเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.

(5)

กําหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากหนวยงานภายในและ/หรือหนวยงานภายนอก
เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามแลวจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค (ก)
ดานการดําเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรวมถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ
อยางคุมคา (ข) ดานการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial Reporting) มีความถูกตอง เชื่อถือได
และทันเวลา (ค) ดานการปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบของกิจการ และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบัติตาม
อยางถูกตอง ทั้งนี้ จะตองนําเสนอรายงานจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาพัฒนาและแกไขระบบการควบคุมภายใน
ใหดีขึ้นตอไป

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป (ทุก ๆ 3 เดือน) และกําหนดวาระ
ประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชี
เปนตน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
จะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะจัดทํา
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รายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง
(2)

คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมา
ประจําเดือน และบริหารงานตาง ๆ

(3)

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายใหได
โดยใหเลขานุการบริษัท จะเปนผูติดตอประสานงาน

(4)

รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน
เอกสารดังกลาวมีลักษณะโดยยอ ยกเวนเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ไมประสงคเปดเผยเปนลายลักษณ
อักษรใหนําเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

(5)

กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม
โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานและควรแจงผลการประชุมใหกรรมการที่เปนผูบริหาร
ทราบถึงผลการประชุม

(6)

กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากกรรมการผูอํานวยการและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น

(7)

ในการประชุมทุกครั้งควรจัดใหมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา

5.5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของกลุมรวม อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประชุมอยางชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมิน
ดังกลาว ทั้งนี้ ในการประเมินจะแบงเปน 2 สวน คือ ใหกรรมการบริษัททุกคนประเมิน ดังนี้
(ก)

การทํางานตนเองในฐานะกรรมการ และ

(ข)

การทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ปรับปรุงแกไขตอไป

เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา

5.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(1)

คาตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และกําหนดขึ้น
ตามประสบการณ ขอบเขต และหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยูในแตละคณะเปนอัตราที่แนนอนและ
เหมาะสม

(2)

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
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(3)

กรรมการผูอํานวยการจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับรองลงมาและพนักงานของบริษัทฯ เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน อายุ
งาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนตน

5.7

การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

(1)

สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพื่อสามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอยกรรมการบริษัท จะตองผานการ
อบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(2)

จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯใหแกกรรมการใหม เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถือ
หุน รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม

(3)

โดยพิจารณาความ
จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน
เหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยกรรมการผูอํานวยการจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเปนการพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรู
ความสามารถในการทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได

9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชน
ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1.

ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนาย
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

2.

ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.

3.

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซึ่ง
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 30 วัน
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่
ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นให
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ผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ
มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝน
ระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ ถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการ
เลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
4.

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนง
หรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอ
ซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเอง
หรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทน
หรือไมก็ตาม

9.7

บุคลากร

9.7.1

จํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 18 คน โดยแบงไดดังนี้
บุคลากร
กรรมการผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายที่ปรึกษาทางการแพทย
ฝายพิจารณารับประกันภัย
ฝายสงเสริมธุรกิจลูกคา
ฝายสนับสนุนขอมูล
ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายลงทุน
ฝายธุรการ
ฝายตรวจสอบภายใน
รวม

จํานวนพนักงาน
(คน)
1
3
1
2
1
3
1
3
1
1
1
18
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนพนักงาน
ประเภท

คาตอบแทนป 2554 (บาท)

เงินเดือนและโบนัส
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดแก กองทุนประกันสังคม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลาและคาเบี้ย
ประกันชีวิต
รวม

2,362,864
142,410

คาตอบแทน ป 2555
(บาท)
5,473,687
48,383

2,505,274

5,522,070

หมายเหตุ จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54 เทากับ 6 คน

9.7.3

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี-

9.7.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก จึงไดจัดทําแผนงานระยะยาวในการพัฒนา
บุคลากร (Training Road Map) ของพนักงานแตละคนขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อมุงเนนพัฒนาใหพนักงานรูจักการทํางานเปน
ทีม มีมาตรฐานและจริยธรรมที่ดี มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีความรูสึกรวมเปนเจาของ รูจักคิดอยางสร างสรรค และ
สามารถใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหทุนการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในหลักสูตรสาขาวิชาที่
จําเปน รวมถึงการใหสวัสดิการเงินกูยืมเพื่อศึกษาตอที่มีอัตราดอกเบี้ยผอนปรน
นอกเหนือจากแผนงานในการพัฒนาบุคลากรตามปกติที่กลาวถึงขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาผูบริหารใน
อนาคต มุงเนนรับคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสรางความพรอมใหทุกคนมีโอกาสกาวขึ้นสู
ระดับผูบริหารในอนาคตได โดยไดวาจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลากร เขารวมประเมินคัดเลือก
พนักงานกลุมที่มีศักยภาพ จัดทําแผนระยะยาวในการพัฒนาเปนรายบุคคล มอบหมายงานที่ทาทายและเหมาะสมใหและมี
การประเมินผลความสําเร็จเปนรายบุคคล
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