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เป็นองค์์กรนำาดู้านธิุรกิจประกันชี่วิิตของสหกรณ์์

เพ่�อสหกรณ์์ สมาชิีกสหกรณ์์ และปวิงชีน

ในการเสริมสร้างเสถ่ย์รภาพที่างการเงิน

และค์วิามมั�นค์งในชี่วิิต เศึรษัฐกิจและสังค์ม

วิิสัย์ทัี่ศึน์วิิสัย์ทัี่ศึน์
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พันธิกิจพันธิกิจ

สงเสร�มสนับสนุนใหธุรกิจประกันช�ว�ตมีบทบาทสําคัญ	ในการสรางเสร�มความแข็งแกรงของระบบสหกรณ	สมาช�กสหกรณ

และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพช�ว�ตท่ีดีข�น้	โดยการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑประกันช�ว�ตท่ีหลากหลายตามความตองการของ

สหกรณหร�อผูบร�โภค	ไวบร�การเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ	รวมถึงการขยายเคร�อขายการตลาดใหครอบคลุม

สงเสร�มสนับสนุนการออมเง�นและการคุมครองช�ว�ตแกสมาช�กสหกรณ	หร�อผูเอาประกันภัยทั่วไป	ใหมีหลักประกันที่มั่นคง	

ตลอดจนชวยลดความสูญเสียในกรณีท่ีสมาช�กผูกูเง�นจากสหกรณจากไปกอนเวลาอันควร	เสร�มสรางความม่ันคงแกสหกรณ

เพื่อมุงสูการเปนสถาบันการเง�นหลักของขบวนการสหกรณไทย

พัฒนาสหกรณ	 สมาช�กสหกรณและสังคมอยางตอเนื่อง	 สนับสนุนกิจกรรมสหกรณทั้งในระดับชุมชนและประเทศ	 รวมถึง

รณรงคสงเสร�มและปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกเยาวชนไทย

พัฒนาเสร�มสรางประสิทธ�ภาพและระบบการบร�หารจัดการองคกรใหเปนไปตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจประกันช�ว�ต

มีการเช�อ่มโยงขอมูลกับสวนงานท่ีเก่ียวของ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการ	และการนําธุรกิจกาวเขาสูประชาคม

อาเซ�่ยน

สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทํางานแบบมืออาช�พ	 เพื่อใหกาวทันว�ทยาการสมัยใหม	 มุงเนนการทํางานเปนทีมโดย

มุงผลสัมฤทธ�์ของบร�ษัท

เพิ่มประสิทธ�ภาพในการกําหนดนโยบาย	 การบร�หารจัดการ	 แบบบูรณาการเพื่อใหบร�ษัทมีผลประกอบการที่ดี	 สรางความ

มั่นคงแกองคกร	สหกรณ	ผูเอาประกัน	ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
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สารประธิานกรรมการ
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พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

นายจรูญ ชูลาภ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

พล.ต.ท.วิโรจน สัตยสัณหสกุล

พล.ต.ท.ณพัฒน ศรีหิรัญ

ดร.สหพล สังขเมฆ

รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

กรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ คนท่ี 3

กรรมการ

กรรมการเลขานุการ

ชุีดูท่ี่� 10 ประจำาปี 2563

ค์ณ์ะกรรมการบริษััที่ฯ

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพาณิช

รศ.ธาดาศักด์ิ วชิรปรีชาพงษ

ผศ.ดร.พงษพิช เพชรสกุลวงศ

รองประธานกรรมการ คนท่ี 2

กรรมการ

กรรมการ
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พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

นายจรูญ ชูลาภ

ดร.สหพล สังขเมฆ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารและเลขานุการ

ชุีดูท่ี่� 10 ประจำาปี 2563

ค์ณ์ะกรรมการบริหารบริษััที่ฯ

พล.ต.อ.นิพจน วีระสุนทร
ประธานกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.เมธี สรรพาณิช
กรรมการบริหาร
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3 องค์์ประกอบ
“การกำากับดููเเลกิจการท่ี่�ดู่ของบริษััที่ประกันช่ีวิิต”

ธุรกิจประกันภัย

	 เป็นธุรกิจท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือม่ันเเละหลักความสุจริตใจต่อกันเป็นอย่างย่ิง ท่ีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้เอา

ประกันภัยเเละประชาชนทุกคน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีการแบ่งเเยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในเชิงการกำากับดูเเลเเละการ

บริหาร ทำาให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยง คำานึงถึงผลกระทบของผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้าน

 ดังนั้น สำานักงาน คปภ. จึงออกประกาศเรื่อง การกำากับดูเเลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย ในปี 2562 เพื่อ

ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยดำาเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลเเละเพิ่มความชัดเจน โดยมุ่งหวังให้บริษัทประกันภัยนำาไป

ปรับใช้เป็นเเนวทาง เเละสามารถนำาหลักการกำากับดูเเลกิจการท่ีดีไปปฏิบัติให้เกิดผลเเละก่อให้เกิดความย่ังยืนต่อธุรกิจต่อไป

 และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิตคือ หลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทตระหนักเเละเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ เเละความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำาให้บริษัทในการบริหารจัดการ

ที่ดี เพื่อนำาไปเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เเละความรับผิดชอบในการกำาหนดกรอบการกำากับการดูแลกิจการที่ดีกลยุทธ์และ

นโยบายที่สำาคัญ ดูแลให้บริษัทมีกลไกการควบคุม กำากับ ที่มีประสิทธิผล และติดตาม การดูเเลดำาเนินงานบริษัทอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อทำาให้บริษัท เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภายใต้หลักกำากับการดูเเลกิจการที่ดี ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่ต้องยึดถือเเละปฏิบัติร่วมกัน  

โดยมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน ดังนี้

1. การกำาหนดทิศทาง นโยบาย เเละกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 5 ข้อดังต่อไปนี้

 1.1) กำาหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์

 คณะกรรมการต้องกำาหนด เป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์เเละเเผนงานประจำาปีให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำานึงถึงบริบทเเวดล้อม สภาพเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทในขณะนั้น

 1.2) กำาหนดนโยบายการดูเเลความขัดเเย้งผลประโยชน์

 ต้องดูเเลความขัดเเย้งของผลประโยชน์ เพื่อป้องกันผลปประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องหรือเกิดความขัดเเย้ง

เเก่ผลประโยชน์ โดยส่งผลกระทบให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์ในที่สุด

 1.3) กำาหนดนโนบายและกระบวนการแจ้งเบาะเเสภายในองค์กร

 เพ่ือให้มีการสอดส่องดูเเลเเละรายงานการกระทำาท่ีอาจจะผิดกฎหมายขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน

เเละจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทต้องกำาหนดผู้รับผิดชอบช่องทางการเเจ้งเบาะเเสหรือร้องเรียนอย่างชัดเจน

 1.4) กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบเเทนเป็นลายลักษณ์อักษร

 เพื่อรับผิดชอบหน้าที่กำาหนดค่าตอบเเทน รวมทั้งช่วยในการพิจารณากำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย

ค่าตอบเเทนเเละผลประโยชน์อื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมเเละเที่ยงธรรม

 1.5) กำาหนดจรรณยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารเเละพนักงาน

 สร้างวัฒนธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลเเละความเที่ยงธรรม ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีผ่านการปฏิบัติตาม

นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
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2. การกำากับดูเเลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามเเละตรวจสอบที่มีประสิทธิผล 

ประกอบ 7 ข้อดังต่อไปนี้

 2.1) คณะกรรมการต้องกำากับให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรให้มีการเเบ่งเเยกหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำากับ

ดูเเลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่กำาหนด นโยบายเเละกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เเละสามารถ

พิจารณานโยบายที่สำาคัญของบริษัท 

 2.2) หน่วยงานที่รับความเสี่ยงขั้นเเรกคือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย) 

หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เเละหน่วยงานที่ตรวจสอบภายใน 

 2.3) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีตามความรับผิดชอบและกำากับดูเเลให้บริษัทดำาเนินการอย่างน้อย

ให้เป็นไปตามประกาศ คปภ.

 2.4) คณะกรรมการต้องกำากับดูเเลสอบบัญชีของบริษัท โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

พิจารณาแต่งตั้งเเละถอดถอนบุคคลที่มีความอิสระ/กำาหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทำารายงานเเละความคิดเห็นจากผู้บริหาร

ระดับสูง/หารือขอบเขตการสอบบัญชีที่ครอบคลุมการดำาเนินงานที่สำาคัญและความเสี่ยงการเงินทั้งหมด

 2.5) คณะกรรมการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

 2.6) คณะกรรมการต้องให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำากับดูเเลกิจการที่ดีโดยมีราละเอียดอย่างน้อย

ต้องเป็นไปตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

 2.7) ต้องกำากับดูเเลกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินที่ถูกต้องเเละน่าเชื่อถือ
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3. ติดตามกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ประกอบ 5 ข้อดังต่อไปน้ี

 3.1) ต้องกำากับดูเเลเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเเละกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.2) คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูเเล และติดตามการดำาเนินงานของผู้บริหารอย่างสมำ่าสมอ โดยกำาหนดให้

มีรายงานผลการดำาเนินงานเเละความคืบหน้าในการดำาเนินการตามกลยุทธ์เเละนโยบายท่ีกำาหนด

 3.3) คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูเเลให้บริษัทมีเงินกองทุนที่มั่นคงเเละเพียงพอรองรับการดำาเนินธุรกิจทั้ง

ในปัจจุบันเเละอนาคต

 3.4) คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูเเลให้ผู้บริหารมีรายงานเรื่องสำาคัญ เเละมีกระบวนการรายงานข้อมูลเพื่อ

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลทันกาล เเละเพียงพอท่ีสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

 3.5) คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูเเลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

 บริษัทประกันภัยต้องกำาหนดกรอบการกำากับดูเเลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำาหนดความสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายหรือกลยุทธ์ที่

บริษัทได้ตั้งไว้ เพื่อทราบถึงปัญหา และจัดให้มีเเนวทางการเเก้ไขที่เหมาะสม
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 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ หรือ Corporate 

Governance (CG) ด้วยเชื่อว่าการบริหารงานที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างพลัง

ร่วมกัน (Synergy) เพิ่มขีดความสามารถ (Ability) มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)

มีความพร้อมรับผิดต่อผลการบริหารที่เกิดขึ้น (Accountability) มีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย (Legal Framework)

มีคุณธรรมกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง (Integrity) มีความยุติธรรมเท่ียงตรง (Fairness) และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Effectiveness and Efficiency) มุ่งสร้างคุณค่าให้กิจการเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์

ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญอันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จที่จะนำามาสู่ผลการดำาเนินงานที่เติบโต

อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในเชิง

ธุรกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ได้ โดยคำานึงถึงจริยธรรมใน

การดำาเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อนำาไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการจึงได้อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ และพนักงาน

ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี ยังได้กำาหนดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี

มาตรฐานในระดับสากล และถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

หน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด

นโย์บาย์ดู้านการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่

ท่ี่�เรายึ์ดูมั�น
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หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ท่ีสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน (Establish ClearLeadership Roleand Responsibilitiesof the Board) ประกอบด้วย

4 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงในระยะยาว

ซ่ึงจะมีหน้าท่ีดังน้ี

 1) กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

 2) กำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำาคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ท่ีวางไว้ ตลอดจนให้ความสำาคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 3) ติดตาม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนติดตามการรายงานผลการ

ดำาเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการในการกำากับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน

ระยะยาว คณะกรรมการควรกำากับดูแลกิจการให้นำาไปสู่ผล (Governanceoutcome) ดังต่อไปน้ี

 1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitivenessand Performance

withlong-termperspective) ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการจะให้ความสำาคัญต่อผลประกอบการ

ทางการเงินแล้ว คณะกรรมการยังยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา และจริยธรรมที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ

กฎหมายในหลักของความโปร่งใส และเป็นธรรม

 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (Ethicaland

Responsible business) คณะกรรมการให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลให้กรรมการดำารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในฐานะผู้นำา และ

เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความ

เคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (Good Corporate Citizenship) เพ่ือให้

การดำาเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการจึงจัดให้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อใช้เป็นหลัก

ในการปฏิบัติสำาหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานโดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง (Corporate Resilience) เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้

ตามปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการจึงได้มีการกำากับดูแลส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียม

ความพร้อมของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายอย่างสมำ่าสมอ
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หลักปฏิบัติที่ 1.3 หน้าที่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอโดยมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคำานึงถึงและ

รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการดูแลทรัพย์สินของบริษัท 

(Fiduciary Duties) ในการกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

 1) Duty of Care ซ่ึงกำาหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการกิจการ

ต่าง ๆ ของบริษัท

 2) Duty of Loyalty ซึ่งกำาหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์

ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัท

 3) Duty of Obedience ซึ่งกำาหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 4) Duty of Disclosure ซึ่งกำาหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และตรงตามเวลา

หลักปฏิบัติที่ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน

 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นผู้กำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติท่ี 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives

that Promote Sustainable Value Creation) ประกอบด้วย 2 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติ 2.1 กำาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

 คณะกรรมการกำาหนดให้บริษัทมีเป้าหมายขององค์กรในการดำาเนินงานให้กิจการมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ

ของลูกค้า พัฒนาและทำาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเป็นองค์กรนำาด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์

เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และปวงชนในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อันนำามาสู่ความยั่งยืนของกิจการ
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 หลักปฏิบัติท่ี 2.2 กำากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 คณะกรรมการกำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายที่ดำาเนินการด้วยความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า

มาโดยตลอดและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ เพื่อเป้าหมาย

สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการทำางาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการ

ทำางานตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานด้านการขาย และการบริการต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคารและกลุ่มลูกค้าท่ัวไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำาให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ของบริษัทได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

และประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) ประกอบด้วย 8 

หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติท่ี 3.1 ความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมเพ่ือนำาพา

องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 1) บริษัทต้องกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยคำานึงถึงลักษณะ ขนาด

ความซับซ้อนของบริษัท มีการถ่วงดุลอำานาจและความสามารถของกรรมการในการทำางานร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม

ที่กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำาหนด

 2) คณะกรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ เข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตน

และมีประสบการณ์หรือทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะขนาดความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้บริษัทควรมี

กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจประกันชีวิต

 3) คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดและมีกรรมการอิสระจำานวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

 4) บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูล

กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้ในรายงาน

ประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
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หลักปฏิบัติที่ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นอิสระกับกรรมการ

ผู้จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

 1) ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ

เป็นรายกรณีจากสำานักงานกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการแก้ไขปัญหาตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ

จากสำานักงาน คปภ.

 2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่ึง

มีอำานาจโดยไม่จำากัด ดังนี้

	 					2.1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการ

	 	  (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

   (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน

   (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ

และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

   (5) กำากับ ติดตาม ดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

   (6) หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและมีมาตรการในการกำากับ

ดูแลให้เรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

   (7) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

   (8) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำาคัญ

อย่างรอบคอบส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

   (9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝายจัดการ

	 					2.2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 	  (1) กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

   (2) มีอำานาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติและรับผิดชอบการดำาเนินงานตามที่ได้กำาหนดไว้ตามข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง และมติที่ประชุมของบริษัท รวมทั้งแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน 

การลงทุน และการดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัท

   (3) มีอำานาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

   (4) มีอำานาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจำานวนเงินที่กำาหนดไว้ไม่เกินอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ของตน ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท

   (5) ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำานาจ

ของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำารายการท่ีผู้รับมอบอำานาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอ่ืนใดกับบริษัท
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      2.3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง และมติที่ประชุม

ของบริษัท โดยกำาหนดกรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ ดูแลให้บริษัทมีกลไกในการควบคุม กำากับที่มี

ประสิทธิผล และติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และสร้างคุณค่าให้บริษัทอย่างเหมาะสมในระยะยาว มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

   (1) กำาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทโดยทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ที่บริษัทต้องกำาหนดต้อง

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

   (1.1) กำาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย

และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท โดยกำากับดูแลให้บริษัทคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและหลีกเล่ียงการรับความเส่ียง

ที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

   (1.2) กำากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Confl ict of interest) 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการไม่

คำานึงถึงความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท

   (1.3) กำากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing 

policy and procedure) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและรายงานการกระทำาที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย 

ระเบียบ กระบวนการภายในและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

   (1.4) กำากับดูแลให้บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำาคัญ 

(Major risk-takingstaff) อย่างเหมาะสม สะท้อนวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานโดยคำานึงถึงความมั่นคง

ในระยะยาวของบริษัท รวมถึงไม่สร้างแรงจูงใจในการทำาธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคง

ของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

   (1.5) กำาหนดให้บริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ

ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฎิบัติภายในบริษัท

   (2) กำากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้อง

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี้ี

   (2.1) กำาหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำากับดูแลและการบริหารจัดการและกำาหนด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ อย่างชัดเจน

เพื่อให้มีการกำากับดูแลการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

   (2.2) กำากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกำาหนด

เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่สำาคัญ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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   (2.3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ

ดำาเนินการใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ภายใต้ขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ดังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำากับดูแลการตลาดประกันชีวิต คณะกรรมการกำากับผลิตภัณฑ์ โดยอาพิจารณา

แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ตามความจำาเป็นและเหมาะสมรวมถึงพิจารณาการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีนัยสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

   (2.4) กำากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยครอบคลุมถึงเร่ือง ดังต่อไปน้ี

    - พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทและกำาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

    - กำาหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทำารายงาน (Management letter) และข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการ

    - จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบ

บัญชีของบริษัทเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาผู้สอบบัญชีท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจประกันชีวิต การประเมินมูลค่าสำารองประกันภัย และการ

ดำาเนินธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างน้อย และควรเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสำาคัญ

   (2.5) กำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า

คณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้

อาจกำาหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นในรูปแบบของกรรมการองค์รวมท้ังคณะ หรือกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

   (2.6) กำากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีต่อสาธารณะ

   (2.7) กำากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือ และเปิดเผย

ข้อมูลสำาคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกำากับตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

   (3.) ติดตามกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

   (3.1) กำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท

   (3.2) กำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีกำาหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   (3.3) กำากับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการดำาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้

อยู่ในระดับท่ีม่ันคง

   (3.4) กำากับดูแลให้ผู้บริหารรายงานเรื่องที่สำาคัญของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล

 เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

  (3.5) กำากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยมีการกำาหนดข้ันตอนหรือกระบวนการ

ในการเสนอขายและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
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	 				 2.4) คณะกรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

	 	  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย

	 	  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของส่วนราชการ

ท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัท

	 	  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

	 	  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการ

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง ท้ังน้ีให้หมายความรวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม คำา้ประกัน

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง

ชำาระต่ออีกฝายหน่ึงต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า

	 	  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง

	 	  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง

	 	  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำาหรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 	  (9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทภายหลัง

ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ

ของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
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	 				 2.5) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

	 	  (1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง

และมติที่ประชุมของบริษัท

	 	  (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง คำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และ

ผู้เอาประกันภัยเป็นสำาคัญ ต้องไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำาการท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	  (3) เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการประชุม ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น

	 	  (4) ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ สมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอสำาหรับการตัดสินใจ ทั้งนี้

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระที่กรรมการคนใดมีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

หรือลงมติในการประชุมวาระนั้น

	 				 2.6) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

	 	 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำาหนดเพื่อให้

บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

	 	  (1) นำากลยุทธ์และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการกำาหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

คำานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

	 	  (2) ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม

	 	  (3) มีการรายงานข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัทและผล

การปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำากับดูแลและ

ติดตามผลการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	  (4) กำาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานท่ีเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานั้นอย่างชัดเจนให้เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำากับ ควบคุม

ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	  (5) ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk appetite) ตามท่ีคณะกรรมการกำาหนดรวมท้ังส่ือสารให้พนักงานทุกคนในบริษัทเข้าใจและตระหนักถึง

ความสำาคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

	 	  (6) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำาทุกปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

คณะกรรมการกำาหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

	 	  (7) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานเต็มเวลาท่ีองค์กรอ่ืน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติ

หน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
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หลักปฏิบัติที่ 3.3 กำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำาหนดได้

 1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาแต่งต้ังหรืออนุมัติ บุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นกรรมการจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ ทำาหน้าท่ีในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำาหนด และนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ

 2) คณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มี

คุณสมบัติที่จะทําใหคณะกรรมการมีองคประกอบที่เหมาะสม และพิจารณาประวัติของบุคคลที่ทําการสรรหา และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการก่อนจะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

 3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่

จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการให้มีโครงสร้างและอัตราค่า

ตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสภาวะประเภทธุรกิจเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการ

นำาพาองค์กรให้ดำาเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 2) คณะกรรมการได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และ

นำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นโดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับประเภทธุรกิจเดียวกัน และจะคำานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทด้วย

 3) คณะกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาค่า

ตอบแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่และค่าตอบแทนตามผลดำาเนินงานของบริษัท

 4) คณะกรรมการได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำานวนค่าตอบแทนด้วย

 หลักปฏิบัติที่ 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและการจัดสรรเวลาของกรรมการท่ีเหมาะสม

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

 1) คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 2) คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีให้เป็นท่ีรับทราบ

 3) คณะกรรมการได้กำาหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้ผู้บริหารและ

พนักงานนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

 4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการของบริษัททั้งหมดที่ได้

จัดให้มีขึ้นในรอบปี
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หลักปฏิบัติที่ 3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล 

เพื่อนำาผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและ รายบุคคลประจำาทุกปี โดยใช้วิธี

ประเมินด้วยตนเอง เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ

คณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

สนับสนุนให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ

ใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

หลักปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแต่งตั้งเลขานุการ

สำานักงานคณะกรรมการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ

วาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการ

สำานักงานคณะกรรมการทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการสำานักงานคณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการประชุมให้

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

 2) คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

 3) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำาคัญและข้อมูลที่จำาเป็นได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ สำานักงาน

คณะกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

 4) คณะกรรมการได้แต่งต้ังเลขานุการสำานักงานคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ท่ีจำาเป็นและเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็นการสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการ

 5) เลขานุการสำานักงานคณะกรรมการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง สม่ำาเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่



23

หลักปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People

Management) ประกอบด้วย 4 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 4.1 การดำาเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่เป้าหมาย

 1) บริษัทได้จัดทำาแนวทางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเน่ือง

ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำาแหน่งสำาคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่

บริษัทกำาหนด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนและขั้นตอนการทำางาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการ ติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลใน

งานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำาแหน่ง ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ

ในตำาแหน่งงานที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนพนักงานว่าการดำาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

 2) คณะกรรมการมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา 

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 หลักปฏิบัติที่ 4.2 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

 1) คณะกรรมการได้กำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร

ทุกระดับในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้อง

กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

  1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส

  1.2) การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการจะคำานึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียง

กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดำาเนินงานของบริษัท

  1.3) การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และรับทราบโดยทั่วกัน

 2) คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทเก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในเร่ือง ดังน้ี

  2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการโดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการ

บริหารงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

  2.2) มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี

  2.3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และ

ปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

 3) คณะกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จัดการ
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หลักปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและ

การดำาเนินงานของกิจการ

 คณะกรรมการเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

และควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผย ข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

 หลักปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์และแรงจูงใจ

ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

 คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน

ทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อจะได้นำาความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำาหรับรองรับการ

เกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 

and Responsible Business) ประกอบด้วย 3 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 5.1 การให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม พัฒนา

ศักยภาพด้านระบบการบริการ และมีการขยายช่องทางการขายเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการที่รวดเร็ว ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญต่อลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ เป็นหลักโดยให้ความสำาคัญด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีการคุ้มครองความปลอดภัยของระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระทำาผิดต่อกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่ 5.2 ฝายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผน

ดำาเนินการ (Operational plan)

 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วย ความยั่งยืน

และสะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ (Operation Plan) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกฝายขององค์กรได้ดำาเนินการสองคล้องกับวัตถุประสงค์

เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
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 1) คณะกรรมการตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายโดยคำานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มี

กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำาหนดนโยบาย

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ตลอดจนคำานึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

 2) คณะกรรมการสนับสนุนให้จัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี

 3) คณะกรรมการดำาเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่

อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 4) คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำาให้

เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเร่ืองท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

หลักปฏิบัติที่ 5.3 จัดให้มีการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้

มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

 1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะทำางานและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา การออกแบบและเป็นผู้

วางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัททั้งหมด โดยคำานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัท มุ่งหวัง

ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนำาเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามา

เพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจ

 2) คณะกรรมการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยให้คณะทำางานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา

 3) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือใช้เป็น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ รักษาความ

น่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

โดยไม่ได้รับอนุญาต
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หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 

Risk Management and Internal Control) ประกอบด้วย 2 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการกำากับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัท ท้ังการประเมินความเส่ียง

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การ

บริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ของบริษัทที่กำาหนดไว้เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการและให้ทุกหน่วยงานทำาการทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเองปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำากับ

ดูแลของฝายบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวน

กรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการอิสระท่านหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทำาหน้าที่ เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและ

หน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวปฏิบัติของหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการรับ การจ่ายการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2557

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) ประกอบด้วย 5 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 7.1 คณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 1) คณะกรรมการ ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำานวนที่

เพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบ การเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการคำานึงถึงปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  1.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน

  1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
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2) คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายงานประจำาปีที่สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ

ดำาเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายการจัดการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำาระหนี้

 คณะกรรมการดูแลให้ฝายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง

สม่ำาเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบ

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน (Early Warning System) การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่เพียงพอในการรองรับ

ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด และใช้เป็นมาตรการสำาคัญในการกำากับดูแลธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้การประกอบธุรกิจดำาเนินไป

อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.3 การจัดทำาแผน และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

 คณะกรรมการ มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้ม

จะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินงานทุกด้านของบริษัท 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ พร้อมทั้ง

กำากับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้วัดความเสี่ยงโดยรวมที่ครอบคลุม

ทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามฐานะเงินกองทุน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดเพื่อให้มั่นใจว่า

ความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา

หลักปฏิบัติที่ 7.4 จัดให้มีหน่วยงานลงทุนเพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ สื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.5 ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

 คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์

ของบริษัทสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
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หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagementand Communication

with Shareholders) ประกอบด้วย 2 หลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติที่ 8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท

 1) คณะกรรมการดูแลและตระหนักในทุกประเด็นที่สำาคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำาหนดใน กฎหมาย และประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานของกิจการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และ/หรืออนุมัติในเรื่องสำาคัญนั้น ๆ

 2) คณะกรรมการมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

 3) คณะกรรมการส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode

ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผลเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

 4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทำาหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

และข้อบังคับของบริษัทพร้อมท้ังเป็นผู้จัดสรรเวลาแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม

ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

 5) ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุมซ่ึงถือว่า

เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

 6) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

 7) ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียง

 8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 9) มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนน

เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.2 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการของบริษัทดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่สำาคัญ ดังนี้

 1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนที่กรรมการที่เข้าร่วม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

 2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน

 3) ประเด็นคำาถามคำาตอบในที่ประชุม
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การประกอบธุรกิจประกันชีวิต จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการ

รับประกันต่อความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผู้เอาประกัน โดยต้องสัญญาว่าจะสามารถจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับผลประโยชน์แทนได้ ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทุพพลภาพ รวมไปถึงความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทุกประการ ปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตท่ีได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจำานวนท้ังส้ิน 24 บริษัท (ข้อมูลจาก www.oic.or.th

ณ วันที่ 9 ก.พ. 2564)

 และ “สหประกันชีวิต” คือหนึ่งในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการดำาเนินธุรกิจประกันชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จึงถือได้ว่าเราคือบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีทุนประกันเพียงพอต่อผู้เอาประกันทุกราย ไม่ต่างจากบริษัทประกันชีวิต

ช้ันนำาอ่ืน ๆ แต่อย่างใด เพราะทุกบริษัทประกันในประเทศ ล้วนอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน สหกรณ์และสมาชิก ตลอดจน

ผู้เอาประกันภัยทุกรายจงมั่นใจได้เลยว่าทุกกรมธรรม์ที่เราส่งมอบไป ล้วนเต็มเปียมไปด้วยคุณภาพไม่แตกต่าง พร้อมบริการด้วย

หัวใจในทุกช่องทางการให้บริการ ในฐานะที่เป็น “คนสหกรณ์” เช่นเดียวกัน

 โดยเราและยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท

อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งเดินเครื่องเต็มกำาลังในการสร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์อันดี

กับขบวนการณ์สหกรณ์ อย่างไม่ลดละความพยายาม เพ่ือเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตหน่ึงเดียวในหัวใจของชาวสหกรณ์

ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

บริการด้วยใจ
ในมาตรฐานเดียว

Service 
Mind
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ในรอบปี
2563

กิจกรรมกิจกรรม
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ในปี 2562 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้านสำาคัญในการ
ดำาเนินธุรกิจ และหนึ่งในนั้นคือการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 แต่ทว่าท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว การบริหารงานในภาพรวมของบริษัทยังคงสามารถขับเคล่ือนองค์กร
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการให้บริการผู้เอาประกันภัย ความปลอดภัยของบุคคลากรในทุกส่วนงานและ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานกำากับและดูแลกิจการ
 พร้อมกันน้ียังได้ให้ความสำาคัญต่อการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและเชิดชูบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเปรียบเสมือน
เป็น “นักรับในชุดขาว” ผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในคร้ังน้ี

จากปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการการดูแลรักษาผู้ปวย
COVID-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในประเทศ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขึ้น 
ภายใต้ชื่อโครงการ “สหประกันชีวิต ร่วมก้าว ร่วมกัน ฝาวิกฤต COVID-19” ด้วยการส่งมอบทุนสนับสนุนให้กับ 
4 มูลนิธิโรงพยาบาล ดังนี้
 • มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 • มูลนิธิิโรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำารวจในพระสังฆราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สหประกันช่ีวิิต ร่วิมก้าวิ ร่วิมกัน ฝาวิิกฤต COVID-19

โค์รงการเพ่�อสังค์ม
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 นอกจากน้ียังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “สหกรณ์ไทย รวมใจ พิชิต COVID-19” ของขบวนการณ์สหกรณ์ไทย
ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เดียวกันเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยการร่วมมือกันระหว่าง ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มูลนิธิิโรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำารวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย
คณะกรรมการ และคณะเจ้าหน้า ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสหประกันชีวิต และถวายการต้อนรับและถวายของที่ระลึกแด่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
เนื่องใน “วันสหกรณ์เเห่งชาติ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สหประกันช่ีวิิต
วิางพานพุ่มถวิาย์สักการะพระบิดูาแห่งการสหกรณ์์ไที่ย์
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สหประกันช่ีวิิต ร่วิมสนับสนุน
ร่วิมกิจกรรม วัินพระบิดูาเเห่งการสหกรณ์์ไที่ย์

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อเป็นการ
รำาลึกถึงพระเกียรติคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์ ในฐานะทรงเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นใน
ประเทศไทย และเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จึงกำาหนดให้ วันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี เปน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และร่วมในพิธีวางพวงมาลา 
ต่อหน้าพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2563
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพ
เรือสัตหีบ จำากัด (ฐท.สส.) โดยมี พล.ร.อ.วราห์ แทนขำา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ/ประธานกรรมการดำาเนินการ 
สอ.ฐท.สส. เป็นผู้รับมอบ พร้อมกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563

สนับสนุนทุี่นการศึึกษัาบุตรสมาชิีก สอ.ฐที่.สส.
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับทุน
สวัสดิการของสหกรณ์ให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำากัด จำากัด (สอ.กฝร.) 
โดยมี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำากัด เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการพิจารณาจากสหกรณ์ทั้ง
สิ้น 1,635 ทุน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำากัด อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563

สนับสนุนทุี่นการศึึกษัาบุตรสมาชิีก สอ.กฝร.
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำากัด (สอ.นย.) พร้อมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่สหกรณ์
ได้จัดสรรขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
ประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมนาวิกโยธิน 
อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

สนับสนุนทุี่นการศึึกษัาบุตรสมาชิีก
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์นาวิิกโย์ธิิน จำากัดู (สอ.นย์.)
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สหประกันช่ีวิิต เปิดูบ้านต้อนรับ
สอ.พนักงานบริษััที่การบินไที่ย์ จำากัดู

 พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย 
พลตำารวจโท สมเดช ขาวขำา รองประธาน คณะผู้บริหารและพนักงาน เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด นำาโดย นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ รองประธาน และคณะกรรมการ
ท่ีเข้ามาเย่ียมชมและศึกษาดูงานถึงผลการดำาเนินงาน และความม่ันคงของบริษัท ณ สำานักงานบริษัท สหประกันชีวิต
จำากัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดพิธี
แถลงข่าว “งานวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2563” โดยมี คุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำานักงาน ชสอ.

สหประกันช่ีวิิต ร่วิมพิธ่ิแถลงข่าวิ
งานวัินออมแห่งชีาติ ประจำาปี 2563
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สหประกันช่ีวิิต ร่วิมกิจกรรม เดิูน-วิิ�งการกุศึล 
เน่�องในวัินออมแห่งชีาติ ประจำาปี 2563

 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย (ชสค.) และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดกิจกรรม
เดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ 1 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2563 ณ บริเวณลานทะเลสาบ
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2563
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำาคณะ
ผู้บริหารจาก บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) นำาโดยพลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ 
และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม
ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดำาเนินการจัดการแข่งขันโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เฝ้าทูี่ลละอองพระบาที่ รับพระราชีที่าน
ถ้วิย์รางวัิลชีนะเลิศึการแข่งขันกอล์ฟการกุศึล
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สหประกันช่ีวิิต ลงนามบันทึี่กข้อตกลงร่งมกับ
สอ.ศึธิ.สร้างสวัิสดิูการประกันช่ีวิิตให้กับสมาชิีก

 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ทำาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด โดยนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก ศรีสำาราญ
รุ่งเรือง ผู้จัดการและคณะ ที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิก
ของสหกรณ์ ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการ ส่งเสริมสวัสดิการ
ด้านการทำาประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด ณ ห้องรวยสุข 
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

สหประกันช่ีวิิต ลงนามบันทึี่กข้อตกลงร่วิมกับ
สอ.พนักงานบริษััที่การบินไที่ย์ จำากัดู
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สหประกันช่ีวิิต ลงนามบันทึี่กข้อตกลงร่วิมกับ
สอ.สำานักงาน ป.ป.ส.

 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สหกรณ์ออมทรัพย์
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำากัด (สอ.สำานักงาน ป.ป.ส.) ในการจัดสวัสดิการประกัน
ชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยมี นายพิภพ ชำานิวิกัยพงศ์ ประธานฯ นายสุพจน์ อุปลา กรรมการและผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จำากัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ได้เข้ามอบเงินสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด (ชสอ.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
ตำารวจและลูกจ้างประจำาในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ โดยมี พลตำารวจโท เพ่ิมพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนสหกรณ์์

มอบเงินสนับสนุนการประชุีมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี
ชุีมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ตำารวิจแห่งชีาติ จำากัดู (ชีสอ.ตร.)

สนับสนุนโค์รงการเสวินาแก้ไขปัญ่หาหน่� สินข้าราชีการตำารวิจฯ 
สำานักงานตำารวิจแห่งชีาติ
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด ชั้น 1 สำาหรับศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่าย
สหกรณ์แห่งนี้ เปิดขึ้นเพื่อต้องการลดต้นทุนการส่งสินค้าให้กับสหกรณ์ สมาชิก รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ต่อยอด
มาจากโครงการศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตลอดจนไปถึงโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์
ออนไลน์ที่จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการรับส่งสินค้าของสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

สนับสนุนสหกรณ์์

ร่วิมพิธ่ิเปิดูศูึนย์์รับ-ส่งสินค้์าเค์ร่อข่าย์สหกรณ์์
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 บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “หลักการประเมินและหลักการ
บริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน” (Internal Risk Assessment and Risk Management) ณ ห้องประชุม ช้ัน 3
อาคาร U Tower สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

สหประกันช่ีวิิต
มุ่งย์กระดัูบประสิที่ธิิภาพการบริหารงานสู่ค์วิามเป็นเลิศึ



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

******************************
     

ระเบียบวาระการประชุม          หน้า

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        50

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563   53

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563     55

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณางบดุลประจำาปี และบัญชีกำาไรขาดทุน 

   สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        71

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2563      73

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท 

   ประจำาปี 2564           77

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

   และอำานาจกรรมการ          79

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและ

   การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี 2564           83

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)         88

          

*****************************************



50

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  1
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ทำาหน้าที่ประธาน

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี 2564 กล่าวทักทายผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมแจ้งว่า

โดยข้อบังคับบริษัท หมวด 5 ข้อ 44 กำาหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน และต้อง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้น

ทั้งหมดจำานวน 2,068 ราย จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 107,306,270 หุ้น ผลการลงทะเบียน ณ เวลา ..................น. 

มีผู้เข้าประชุม ...............ราย นับจำานวนหุ้นได้....................หุ้น ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าว

เปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี 2564 และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ ที่ได้

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนนี้แล้ว (หนังสือบริษัท ที่ บมจ.สห.02.1/ว.2 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ชุดท่ี 10 ยังคงยึดม่ันบริหารงานภายใต้เจตนารมณ์แห่งการก่อต้ังบริษัท และเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

บริหารจัดการธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งม่ันในการสร้างสรรค์สวัสดิการประกันชีวิตเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงให้กับ

สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงครอบครัว และปวงชน ให้มีเสถียรภาพ

ความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 2. สหประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตหน่ึงเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยท่ีมีพ่ีน้องชาวสหกรณ์มีส่วนร่วมในการ

เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่หลายภาคธุรกิจ

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำาบาก หลายบริษัทไม่สามารถแบกรับภาระได้จนจำาเป็นต้องลดจำานวนพนักงาน บางบริษัท

ถึงข้ันปิดตัวลง แต่สำาหรับสหประกันชีวิต นอกจากจะได้รับผลกระทบน้อยแล้ว ยังกลับเป็นโอกาสท่ียังคงสามารถดำาเนินธุรกิจ

ดูแลสวัสดิการประกันชีวิตและให้บริการกับสหกรณ์และสมาชิกได้เป็นอย่างดีดังเช่นในสถานการณ์ปกติ อีกท้ังยังได้สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับสหกรณ์หลายแห่งตัดสินใจเลือกใช้บริการในที่สุด

 3. เนื่องด้วยในปีนี้จะมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำานวน 4 คน และจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ทดแทน ซึ่งรูปแบบปฏิบัติเช่นทุก ๆ ปี ที่ประชุมใหญ่ฯ จะมอบหมายภารกิจการจัดการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวให้เป็น

หน้าท่ีของ “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท (กกต.บริษัท) ปี 2564” โดยแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มิได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จำานวน

ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระที่ 7 ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำาเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์ของบริษัทต่อไป
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 โดยประกาศบริษัทที่ 4/2564 คณะกรรมการสรรหา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ประจำาปี 2564 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และกำาหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ในวันทำาการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

บริษัทได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาการประชุมใหญ่ฯ นี้ด้วย

 เม่ือคณะกรรมการเลือกต้ังบริษัท มีความพร้อมในการดำาเนินการจัดการเลือกต้ัง ก็ให้นำาความแจ้งต่อท่ีประชุมใหญ่ฯ

เพื่อจะได้พิจารณาดำาเนินการเลือกตั้ง โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งบริษัทจะกำาหนดต่อไป

 จึงขออนุญาตท่ีประชุมใหญ่ฯ แทรกกิจกรรมเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังบริษัท ปี 2564 น้ี เพ่ือดำาเนินการ

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวต่อไป

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

รับทราบ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี 2564” จำานวน.........คน ประกอบด้วย

1................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................................................

5................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  2
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่ฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเบ้ืองต้นแล้ว ตามหนังสือบริษัท ท่ี บมจ.สห.02.1/ว.9 ลงวันท่ี

8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา หากเห็นว่าบันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วนจะได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ส่งกลับ

บริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏว่า มีผู้แทนผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จำานวน 1 สหกรณ์ 

ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด ขอแก้ไขหน้าที่ 30 (2) บรรทัดที่ 13 ความเดิม 

“92,693,730” แก้ไขเป็น “92,693,730 หุ้น” และบรรทัดที่ 14 ความเดิม “926,973,00” แก้ไขเป็น “926,937,300 บาท”

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำา

ปี 2563 ดังกล่าว บริษัทได้แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าท่ี 30 (2) บรรทัดท่ี 13 และ 14 เรียบร้อยแล้ว

 ท้ังน้ี รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง บริษัทจึงได้นำามติในรายงานการประชุมในส่วนท่ี

เก่ียวข้องไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการตามกฎหมายต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำาหนด

ซึ่งนายทะเบียนทั้งสองหน่วยงานได้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 จึงเสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ดังกล่าว

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี 2563

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  3
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน 2564

******************

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อเป็นสถาบัน

การเงินของขบวนการสหกรณ์ และให้บริการทางด้านการประกันภัยแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสหกรณ์จำานวนกว่า 2,000 แห่งจากสหกรณ์ท้ังหมด 7 พันกว่าแห่ง บริษัทจึงมุ่งขยายการตลาดสหกรณ์

ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์

ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีสมาชิกสหกรณ์กว่า 10 ล้านคน ทิศทางการขยายงานจะมุ่งเน้นการประกันภัย

ที่สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่มีการจัดสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะการประกันภัย

รายบุคคลแบบเฉพาะกาล (ชำาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) และการประกันภัยกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ ขณะที่การขยาย

ธุรกิจสำาหรับการประกันภัยรายบุคคลอื่น ๆ  เช่น แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ และแบบบำานาญมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

และการประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา 1 ปี มีการปรับลดสัดส่วนการรับประกันภัยลงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กติกาทาง

ธุรกิจของบริษัท โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการประกันภัย 

 บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวตามภาคธุรกิจ และมีทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจนในกลุ่มสหกรณ์ 

ด้านเงินทุนบริษัทได้ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจำานวน 1,073.06 ล้านบาท บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำากับดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการรองรับความต้องการ

ใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานเพ่ือตอบสนองการให้บริการแก่ผู้เอาประกันให้ดียิ่งขึ้น 

 การดำาเนินงานในปี 2563 บริษัทเผชิญกับความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ในด้านต่าง ๆ 

เนื่องจากธุรกิจประกันภัยกำาลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในหลายเรื่อง อาทิ มาตรฐานบัญชีใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวการณ์

การตลาด และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากบริษัทประกันชีวิตด้วยกันเองที่ทำาให้บริษัทต้องบริหารจัดการต้นทุนด้วยความ

ระมัดระวัง รวมถึงกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้กำากับการดำาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำาคัญ ดังนี้

 1. การดำาเนินงานตลาดประกันชีวิต 

 ในปี 2563 บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานบัญชีท่ีต้องประเมิน

ความเพียงพอของหนี้สินเพิ่ม (Liability Adequacy Test : LAT) การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (CAR Ratio)

ระยะที่ 2 การรักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ สภาวะอัตราดอกเบี้ยลดลงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดำาเนินงานของบริษัท ได้มีการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ออกจำาหน่ายให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงมุ่ง

ให้บริการประกันชีวิตในตลาดสหกรณ์ผู้เป็นผู้ถือหุ้นและขบวนการสหกรณ์ด้วยกันเป็นลำาดับแรก 
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 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีหลากหลายสำาหรับให้สหกรณ์ และบุคคลท่ัวไปได้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสม

โดยบริษัทมีนโยบายขยายการทำาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างหลักประกันท่ีม่ันคงสำาหรับสมาชิก บุคคลในครอบครัว ตลอดจนผู้คำ้า

ประกัน และลดปัญหาหน้ีค้างชำาระแก่สหกรณ์และองค์กรผู้ให้สินเช่ือ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และบุคคลท่ัวไปเก็บออมเงิน

ควบคู่กับความคุ้มครอง สำาหรับใช้จ่ายยามเกษียณ หรือเป็นเงินมรดกด้วยการประกันชีวิตสะสมทรัพย์หรือตลอดชีพ ตลอดจน

ประกันภัยกลุ่มเพ่ือเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานสำาหรับสมาชิก คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/องค์กรอีกด้วย เพ่ือให้การบริการ

ประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงจัดให้มีบุคลากรด้านการตลาดซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ผู้บริการงานขาย

ท่ีบริษัทมอบหมาย ตลอดจนตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต/ธนาคารท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทให้ทำาหน้าท่ีช้ีช่อง

แนะนำา เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อสหกรณ์/องค์กร ทั้งนี้สหกรณ์และองค์กรให้การตอบรับและใช้บริการการประกันชีวิต

คุ้มครองสินเช่ือและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เป็นอย่างดี

 ผลการขยายการตลาดประกันชีวิตในปี 2563 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับจำานวน 494 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีเบ้ีย

ประกันภัยรับ 515 ล้านบาท ด้วยการปรับลดการรับประกันภัยกลุ่มขนาดใหญ่ลงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลง

ซ่ึงสามารถลดภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยกลุ่มได้อย่างมาก ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทให้มีกำาไร

ประจำาปีเพ่ิมข้ึน

 2. ผลกระทบต่อการลงทุน

 แนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีอ่อนตัวลง จนทำาให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลขยายกรอบการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย มุ่งกระตุ้น

ศักยภาพการแข่งขัน การรับมือกับภาวะอัตราดอกเบ้ียตำา่และค่าเงินบาทแข็ง จึงได้ดำาเนินการปรับปรุงประกาศเร่ืองการลงทุน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยและตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย

มีการลงทุนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับลักษณะความเส่ียง และภาระผูกพันท่ีมีต่อผู้เอาประกันภัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ ในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยี อีกท้ัง

การเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการใช้โอกาสในภาวะอัตราดอกเบี้ยตำ่าและค่าเงินบาท

ท่ีแข็งค่าให้เป็นประโยชน์ เพราะจะทำาให้ต้นทุนในการลงทุนในต่างประเทศลดลง โดยประกาศการลงทุนท่ีมีการแก้ไขปรับปรุง

น้ีมีสาระสำาคัญ 5 ประการ คือ

 (1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จากปัจจุบันอนุญาตให้ธุรกิจประกันภัยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ที่

ร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ลงทุน ให้ขยายสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน 

บรรเทาปัญหาการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับหน้ีสินและภาระผูกผันท่ีมีต่อผู้เอาประกันภัย (Asset-Liability Management)

สำาหรับธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลกำาไรจากการลงทุนของธุรกิจประกันภัยไทย

 (2) เพ่ิมประเภทของสินทรัพย์ลงทุน โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยของกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยขยายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าว

จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุน เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของประเทศ และลดการกระจุกตัวในการลงทุนของธุรกิจประกันภัย
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 (3) ขยายโอกาสในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย โดยอนุญาตให้บริษัทลงทุนในตราสารทุนของ

ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลหรือกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 

(Long-term care) ในประเทศไทยและกำาหนดมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์

การรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

เกิด Ecosystem ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

 (4) เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการ

ดำาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย สำานักงาน คปภ. จึงได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนในกิจการ

ท่ีประกอบธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย โดยมีมูลค่าของการลงทุนไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ลงทุน 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และอีกนัยหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท Start up 

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค

 (5) ได้ผ่อนปรนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยให้บริษัทดำาเนินการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามระดับความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดความสะดวกและ

ยืดหยุ่นในการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงหากบริษัทมีสัดส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ตำา่กว่าร้อยละ 250 ผ่อนปรน

ให้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างน้อยร้อยละ 75 หากสัดส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้ังแต่ร้อยละ 250 

แต่ไม่ถึงร้อยละ 380 ให้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหากสัดส่วนความเพียงพอของเงิน

กองทุนต้ังแต่ร้อยละ 380 ข้ึนไป บริษัทสามารถป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

 การลงทุนในปี 2563 อัตราดอกเบี้ยตำ่าสุด ในรอบ 10 ปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปี 2563 อายุ 5 ปี

มาอยู่ที่ 0.61% อายุ 10 ปี มาอยู่ที่ 1.25% อัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ 0.50% ทำาให้การลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ได้รับ

ผลตอบแทนตำ่าลง สำาหรับตราสารหน้ีในปี 2564 บริษัทเอกชนยังมีความต้องการระดมทุนผ่านการออกตราสารหน้ีระยะยาว 

เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) คาดว่าอัตรา

ดอกเบ้ียตราสารหน้ีระยะยาวจะดีข้ึน อีกท้ังดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี และ 10 ปี อยู่ท่ี 2% และ 2.5% สำาหรับ SET 

ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564 จะอยู่ท่ี 1,600 จุด แนวโน้มผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2564 จะดีข้ึน

 3. ผลกระทบต่อมาตรฐานบัญชีใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาประกันภัย ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม

2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี กำาหนดทางเลือกสำาหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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 รายได้สำาหรับปี 2563 ท้ังส้ิน 542.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.91 จากปี 2562 โดยมีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ

จำานวน 482.96 ล้านบาท ลดลง 74.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37 รายได้จากการลงทุนรวมท้ังหมด 49.71 ล้านบาท ลดลง 

75.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.22 และรายได้อ่ืนจำานวน 9.58 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายปี 2563 จำานวนท้ังส้ิน 547.63 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 3.79 จากปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำานวน 384.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.27 และค่าใช้จ่าย

ดำาเนินงาน จำานวน 97.34 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.34 และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหุ้นกู้การบินไทยซ่ึงเกิดข้ึนในปี 

2563 จำานวน 65.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 ของรายได้จากการลงทุนรวมท้ังหมด

 ฉะน้ัน ปี 2563 บริษัทมีกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีท่ี (5.36) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

ของปี 2562 ท่ี 116.47 ล้านบาท มีผลขาดทุนก่อนภาษีเพ่ิมข้ึน 121.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.60

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเป็นการชั่วคราว หากกิจการเข้าเงื่อนไขที่กำาหนดโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี โดยให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นดังกล่าว กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการช่ัวคราวอย่างไร และเปรียบเทียบข้อมูลของกิจการท่ียกเว้น

การถือปฏิบัติเป็นการช่ัวคราวกับกิจการท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 7

 ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบเง่ือนไขการนำาข้อยกเว้นช่ัวคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว่าบริษัทเข้าเง่ือนไขใน

การเลือกใช้ข้อยกเว้นช่ัวคราวดังกล่าว ดังน้ัน ผู้บริหารของบริษัทได้เลือกถือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการ

เงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงส่งผลให้บริษัทจะยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินสำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในวันท่ี 1 มกราคม 2563 รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เกิด 

Ecosystem ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
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 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำานวน 287.41 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ปี 2562 ลดลง

จำานวน 12.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.18 เบ้ียประกันภัยรับปีต่อ จำานวน 207.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับ

ปีต่อ ปี 2562 ลดลง 8.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.00

 เบ้ียประกันภัยรับ

 สำาหรับปี 2563 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิจำานวน 494.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ปี 2562

ลดลงจำานวน 21.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4.11 ซ่ึงการลดลงของเบ้ียเป็นผลมาจาก

บริษัทลดการรับประกันภัยสัญญาระยะส้ันจากช่องทางนายหน้าประกันชีวิตลง

 ทางด้านความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท เมื่อพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital

Adequacy Ratio CAR) ปี 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 346.79 ในขณะที่กฎหมายกำาหนดอยู่ที่ระดับร้อยละ 120 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกำาหนดถึง 2.89 เท่า

 กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

 สำาหรับกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยก่อนหักสำารองประกันภัยแยกตามสัญญาประกันภัยระยะส้ัน ปี 2563 

เปรียบเทียบกับกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยปี 2562 ท่ี 1.25 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 69.42 ล้านบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

101.83 สำาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ปี 2563 บริษัทมีกำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ท่ี 105.95 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับปี 2562 เพ่ิมข้ึน 0.12 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.12



61

 รายได้จากการลงทุน

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 68.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนรวมปี 2562 ลดลง 

11.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.42 โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 67.35 ล้านบาท มีผลกำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงิน

ลงทุนจำานวน 0.41 ล้านบาท และกำาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมจำานวน (18.05) ล้านบาท

25632562

287.41

299.96

207.21

215.85

ยอดรวม

494.92

ยอดรวม

515.81

เบี้ยปตอ

เบี้ยปตอ

เบี้ยประกันภัยรับ

หน�วย	:	ลานบาท

เบี้ยปแรก
เบี้ยปแรก
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 สรุปฐานะการเงิน ของบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จำานวน 195.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.33 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทซ้ือเงินลงทุน 

 หน้ีสิน 

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 178.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.62 จาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสำารองประกันภัยท่ีเพ่ิมข้ึน จานวน 126.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.66 และการลดลง

ของหน้ีจากสัญญาประกันภัยอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 16.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.71 จาก 1,142.79 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

เป็น 1,159.48 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน 16.34 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

 ค่าใช้จ่าย

 การเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายท่ีสำาคัญในระหว่างปี 2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี

 1. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ของปี 2563 ลดลง 91.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.28 โดยลดลงจาก 476.75 

 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 384.84 ล้านบาทในปี 2563

  1) รายการ “สำารองประกันภัยสำาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน” เพิ่มขึ้น 14.89  

      ล้านบาท หรือร้อยละ 13.50 จาก 110.25 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 125.14 ล้านบาทในปี 2563  

  2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนลดลง 77.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.55 

      จากจำานวน 254.44 ล้านบาท เป็น 176.72 ล้านบาท ในปี 2563 ท้ังน้ีแบ่งเป็น

   • การลดลงของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีลดลงจำานวน 86.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

   64.78 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินไหมมรณกรรมระยะสั้น จำานวน 43.37 ล้านบาท 

   หรือลดลงร้อยละ 49.01  

   • การเพิ่มขึ้นของสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม จำานวน 15.70 ล้านบาท 

   หรือร้อยละ 12.40 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินไหมมรณกรรมระยะยาวและเงินเวนคืน

  3) ค่าจ้างค่าบำาเหน็จ ลดลงจำานวน 24.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.95 จาก 86.19 ล้านบาท ในปี 

      2562 เป็น 61.24 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงตามเบ้ียประกันภัยรวมท่ีลดลงและนโยบายบริษัท

 2. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของปี 2563 เพ่ิมข้ึน 4.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.34 จาก 92.43 ล้านบาทในปี 2562

 เป็น 97.37 ล้านบาทในปี 2563
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน 48.99 ล้านบาท และ 

69.38 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่ลดลงจำานวน 20.39 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 6.72 ล้านบาท ในระหว่างงวด 2563 

และ 2562 ตามลำาดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานและกิจกรรมลงทุนเนื่องจากบริษัท

ขายสินทรัพย์ลงทุนเพ่ือซ้ืออาคารสำานักงาน

25622562
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 กระแสเงินสดสำาหรับปี 2563 ได้มาในกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน (3.69) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2562 มีกระแสเงินสด

ใช้ไป ในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 160 ล้านบาท ท้ังน้ีเกิดจาก

 1) เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง จำานวน 484.40 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 43.84 ล้านบาท

    จากปี 2562 ท่ี 528.24 ล้านบาท

 2) ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับและรายได้จากการลงทุนอ่ืน จำานวน 78.46 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

    จำานวน 3.20 ล้านบาท

 3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงลดลง 75.31 ล้านบาท 

    จาก 267.70 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 192.39 ล้านบาทในปี 2563

 4) ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง ลดลง 29.02 ล้านบาท จาก 91.85 ล้านบาท ในปี 2562 

    เป็น 62.83 ล้านบาทในปี 2563

 5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ลดลง 4.12 ล้านบาท จาก 25.81 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 21.69 ล้านบาท 

    ในปี 2563

 6) ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ลดลง 75.99 ล้านบาท จาก 103.55 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 27.56 ล้านบาท ในปี 2563

 7) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 136.58 ล้านบาท จาก 153.28 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 16.70 ล้านบาท 

    ในปี 2563 เน่ืองจากซ้ืออาคารสำานักงาน,ยานพาหนะและอุปกรณ์
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1. ทุนท่ีออกและชำาระครบถ้วนแล้ว

2. สินทรัพย์รวม
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3. เงินสำารองประกันชีวิต

4. เงินกองทุน
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ปัจจัยที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานปี 2563 มีกำาไร 16.3 ล้านบาท มีประเด็นหลัก ๆ 2 ประเด็น

 ประเด็นที่ 1 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งรับคำาร้องขอฟนฟูกิจการของการบินไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2563 และประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและ

หนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประเมินราคาทรัพย์สิน ข้อ 6 (2) (ข) ตราสารหนี้ที่มีหรืออาจมีปัญหา

ในด้านฐานะการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่หยุดชำาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นการชั่วคราวหรือปรับโครงสร้างหนี้ ให้ประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้วิธีประมาณค่าทางบัญชีท่ีปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหน้ีสิน (adjusted book value method)

หรือมูลค่าชำาระบัญชี (liquidation value) ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมและประมาณค่าทางบัญชีที่ปรับปรุง

ให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน (adjusted book value method) โดยใช้ราคาทางบัญชีของหุ้นกู้การบินไทย

หักออกด้วยมูลค่าด้อยค่า ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้ค่าความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำาระ (Loss Given Default LGD)

ตามสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ ระดับ 52.7 % จึงทำาให้มูลค่าของหุ้นกู้การบินไทยคงเหลือ 47.3 % สรุป หุ้นกู้การบินไทย

ท่ีถืออยู่ 120 ล้านบาท ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2563 เท่ากับ 63.24 ล้านบาท ทำาให้หุ้นกู้การเป็นไทยมีมูลค่าคงเหลือ 56.76 ล้านบาท

 ประเด็นท่ี 2 เกิดจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์โดยรวมตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทำาให้มูลค่าลดลง 

18.06 ล้านบาท

2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นควรรับทราบผล

การดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปีบัญชี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานที่ได้นำาเสนอ

 จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณางบดุลประจำาปี

และบัญชีกำาไรขาดทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  4



72 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณางบดุลประจำาปี และบัญชีกำาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลประจำาปีและบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีประจำาปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนดทุกประการท้ังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารงบการเงินท่ีได้นำาส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบและ

พิจารณาก่อนหน้านี้ ตามหนังสือที่ บมจ.สห.02.1/ว.3 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งได้สำาเนาแจกเพิ่มเติมในที่

ประชุมวันนี้ี้

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชี

กำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอดังกล่าว

 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบปีบัญชีีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประจำาปี 2563

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  5



74 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2563

 ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล กฎหมายมหาชน ม.115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร

จะกระทำามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และวรรคสี่กำาหนดว่าการจ่ายเงินปันผลนั้น

ให้กระทำาภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี สำาหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต

พ.ศ.2535 มาตรา 32 บัญญัติให้การคำานวณผลกำาไรของบริษัทว่ามีหรือไม่และเท่าใดเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ท้ังข้อบังคับบริษัท ข้อ 60 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกำาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และ เงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น

หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เฉพาะหุ้นบุริมสิทธ์ิ การจ่ายเงินปันผลน้ันต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 ธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะการดำาเนินธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ เน่ืองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว

เบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัททั้งหมด บริษัทจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็น

สำารองประกันภัยเพ่ือรองรับการชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงเงินสำารองประกันภัยดังกล่าว เป็นการ

คำานวณจากสถิติที่ผ่านมา และสมมติฐานที่บริษัทกำาหนดขึ้น ดังนั้น ในการคำานวณผลกำาไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงต้องม่ันใจบริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้ในระยะยาว โดยคำานึงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงาน

สภาพธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อความม่ันคงของบริษัท ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดของกฎหมาย

 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติในการ

ขอรับความเห็นชอบการคำานวณผลกำาไรของบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือ 8 พฤศจิกายน

2561 ท่ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา โดยสรุปดังน้ี

คุณสมบัติของบริษัท

 (1) ต้องมีฐานะการเงินและการดำาเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ดี 

        - มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) มากกว่าร้อยละ 200

        - มีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำารองประกันภัยมากกว่าร้อยละ 110

        - มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

          เป็นบวก

        - มีสินทรัพย์ท่ีจัดสรรไว้สำาหรับหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญาเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ

        (2) มีกำาไรสุทธิ ณ ส้ินปี รวมงวดบัญชีท่ีจ่ายปันผลอย่างต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

        (3) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

       (4) จัดทำาประมาณการงบการเงินและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผน

ธุรกิจ ลักษณะ และความซับซ้อนธุรกิจ
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หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคำานวณผลกำาไรของบริษัท

 - ต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 

 - มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 และมีกำาไรเป็นบวกภายหลังการทดสอบ

ภาวะวิกฤติ (Stress Test) โดย

        - ทดสอบผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงิน และผลการดำาเนินงานภายหลังการจ่ายปันผลไม่ตำา่กว่า 1 ปีข้างหน้า

        - กำาหนดปัจจัยใช้ทดสอบ คืออัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจาก Yield Curve อัตราร้อยละ 1 และความเสี่ยงอื่น

          นอกจากอัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทอีกหน่ึงปัจจัย

        - นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องรับรอง Stress Test และสมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกำาหนดจำานวนเงินปันผล

 - เงินปันผลต้องไม่เกินกำาไรสุทธิในงวดที่ขอจ่าย หักกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) ซึ่งนายทะเบียน

อาจกำาหนดให้หักด้วยรายการอ่ืนใดด้วยก็ได้

 - ต้องเป็นกำาไรท่ีปรากฏในงบการเงินสำาหรับรอบปีท่ีล่วงมาท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชี

 - การกำาหนดจำานวนเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อฐานะการเงินและการดำาเนินงานของบริษัท และต้องได้การรับรอง

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย + ให้บริษัทดำาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 9 (IFRS9) และฉบับท่ี 17 (IFRS17) ท่ีจัดทำาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องได้รับการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัย
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       ผลการดำาเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563         (หน่วย : บาท)

 กำาไรสุทธิสำาหรับปี             16,337,252

     หัก สำารองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)  = 5%               816,862

      คงเหลือกำาไรท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได้        15,520,390

    จำานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชำาระแล้ว      107,306,270

    เงินปันผลต่อหุ้น                0.1304

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในปีที่บริษัทมีกำาไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสม ภายหลังหักภาษีเงินได้

นิติบุคคล และการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและการดำารงเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำาหนด การจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและแผนธุรกิจของบริษัท และคำานึงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงานของบริษัท

ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในอนาคต 

ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเงิน และผลการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำาเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ

 จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

มติท่ีประชุม

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำาหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท

ประจำาปี 2564

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  6



78 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำาปี 2564

 ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำาหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำาโดยมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นและข้อ 57 ผู้สอบบัญชีมีอำานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน

และหน้ีสินของบริษัท การตรวจสอบและรับรองงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด รวมถึงการทำารายงาน ช้ีแจงการตรวจสอบ

และให้ความเห็นในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 บริษัทได้ดำาเนินการประกาศสรรหาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำาปี 2564 ได้บริษัทท่ีรับสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อกำาหนดท่ีทาง สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด กับท้ังได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คือ บริษัท สำานักงานสอบบัญชีกมลบวร จำากัด

โดยนายกมล พิกุลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7184 และนายสมบัติ บุญสุทัศน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8064

ได้เสนอค่าธรรมเนียมในงานสอบบัญชี สอบทานงบการเงิน ไตรมาสท่ี 1/2564 ไตรมาสท่ี 2/2564 ไตรมาสท่ี 3/2564 งบการเงิน

ประจำาปี 2564 และการตรวจสอบรายงานการดำารงเงินกองทุนงวด 30 มิถุนายน 2564 และ งวด 31 ธันวาคม 2564 รวม

เป็นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบบัญชี การตรวจสอบงบการเงิน

รายไตรมาส การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำาปี รวมถึงการตรวจสอบ

รายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) ประจำาปี 2564

 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอ บริษัท สำานักงาน

สอบบัญชีกมลบวร จำากัด โดยนายกมล พิกุลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7184 และนายสมบัติ บุญสุทัศน์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 8064 ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปี 2564 จึงเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา แต่งต้ังผู้สอบบัญชี

บริษัท และอนุมัติสินจ้างค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมท้ังส้ินจำานวน 1,330,000 บาท (หน่ึงล้านสามแสน

สามหม่ืนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

 จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
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..................................................................................................................................................................................................

มติท่ีประชุม
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..................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

และอำานาจกรรมการ

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  7
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่่ึ่งต้องออกตามวาระ และอำานาจกรรมการ

 ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 “การเลือกต้ังคณะกรรมการให้กระทำาโดยท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนให้นับคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงและผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่

ท้ังหมดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันแต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก

น้อยเพียงใดไม่ได้” และข้อ 25 กำาหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญทุกปี ให้ผู้เป็นกรรมการในขณะน้ันต้องออกจาก

ตำาแหน่ง จำานวนหน่ึงในสามส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ต้องออก” 

ในปีน้ี กรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 คน ประกอบด้วย

 1. พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

 2. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำา

 3. พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

 4. นายสหพล สังข์เมฆ

 ฉะน้ัน ท่ีประชุมใหญ่ต้องดำาเนินการเลือกต้ังกรรมการ โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีผู้

แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการท้ังหมดตามข้อบังคับบริษัท และโดยประกาศบริษัทฉบับท่ี 

4 /2564 คณะกรรมการสรรหาได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วัน

ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงผู้รับสมัครต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาไม่ตำ่ากว่า

ปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำางานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

บริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการได้ตามข้อบังคับ

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรนำาเสนอท่ีประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ดังน้ี

  (1) กำาหนดให้มีกรรมการบริษัทจำานวนคงเดิมคือ 10 คน  

  (2) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 คน โดยมีวาระการ

  ดำารงตำาแหน่ง 3 ปี

  (3) การเลือกต้ังกรรมการกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และต้องใช้คะแนนเสียง

  ของตน ท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

  เพียงใดไม่ได้ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนมี 2 กรณี ดังน้ี 
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      (3.1) กรณีท่ีบุคคลผู้ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจำานวนเกินกว่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ใน

การเลือกต้ังคร้ังน้ี (เกิน 4 คน) ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังกรรมการไม่เกินจำานวนท่ีจะพึงมี

ได้ในการเลือกต้ัง และให้เลือกเป็นรายบุคคลโดย

      • ให้ท่ีประชุมเลือกและแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้น (ท่ีมิได้ลงสมัครรับเลือกต้ัง) จำานวนไม่เกิน 

5 คน เพื่อเป็น “คณะกรรมการเลือกตั้งบริษัท ปี พ.ศ. 2564” ให้ทำาหน้าที่จัดการการเลือกตั้งจนแล้วเสร็จ และนำา

รายงานผลการเลือกต้ังเสนอผ่านประธานท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่รับทราบพร้อมรับรองผลการเลือกต้ังและ

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามที่ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมใหญ่แทรกกิจกรรมเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ

เลือกต้ังบริษัทปี พ.ศ. 2564 ในระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบแล้ว 

      • เม่ือคณะกรรมการเลือกต้ังบริษัท ประจำาปี 2564 มีความพร้อมในการเลือกต้ัง ก็ให้นำาความ

แจ้งต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือจะได้พิจารณาดำาเนินการจัดการเลือกต้ังและขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

ตามกระบวนการ ข้ันตอน รูปแบบ ท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังบริษัท ปี พ.ศ. 2564 กำาหนด

      • ประธานกรรมการเลือกต้ังบริษัท ประจำาปี 2564 และคณะรายงานสรุปกระบวนการจัดการ

เลือกต้ังกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2564 

      - รูปแบบและข้ันตอนการเลือกต้ังกรรมการ

      - เขตและคูหาเลือกต้ัง

      - วิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

      - ระยะเวลาการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เปิดและปิดหีบบัตรเลือกต้ัง

      - สรุปรายช่ือและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2564 (ติดประกาศ

        หน้าเขตเลือกต้ัง)

      - สรุปผลการเลือกต้ังกรรมการบริษัท ปี 2564 จะติดประกาศหน้าเขตเลือกต้ัง และแจ้งต่อ

        ประธานท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือประกาศผลและแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

 ท้ังน้ี ให้บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง

ได้รับเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนน

เสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

      (3.2) กรณีท่ีบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจำานวนไม่เกินกว่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีได้ในการเลือกต้ังคร้ังน้ี (4 คน) ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดโดยจะนับคะแนน ดังน้ี

      • จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่าน้ัน โดยจะนำา

คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น

ด้วยในระเบียบวาระน้ีก็ได้ ท้ังน้ี เพ่ือให้การประชุมดำาเนินไปได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

      • ผู้ถือหุ้นคนใดท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลง

คะแนนท่ีบริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และโปรดแสดงตัวด้วยการยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนน
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	 จึงเสนอเพื่อพิจารณาดำาเนินการ

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................



83

เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท 

การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปี 2564

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  8
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนปี 2564

 ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า

 1) ข้อเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เม่ือปี 2563 ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น

จำานวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) คิดเป็นหุ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 

10 บาท (สิบบาท) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2563 กำาหนด

 2) ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือกิจการของบริษัทบรรลุไปตามวัตถุประสงค์

ของบริษัท อีกทั้งเป็นการกำาหนดกรอบและแนวทางในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตาม

มาตรา 136 – 138 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพ่ิมทุนและเป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท 

การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ปี พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอโดยใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 (1) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ปี 2564

จำานวน เดิม คือ 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)

 (2) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติให้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ท่ียังไม่ได้เสนอขาย

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำานวน 92,693,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) จำานวน 926,973,000 บาท และจัดสรรเพ่ิมทุน

ท้ังหมด เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่ก่อนก็ได้ ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนของผู้ถือหุ้นรายเดิม ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำากัด และ/หรือผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

 (3) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีมติมอบอำานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำานาจดำาเนินการ กำาหนดจำานวนหุ้นท่ีเสนอ

ขายในแต่ละคราว วันและเวลาท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และเง่ือนไขในการเสนอขาย รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้ทุกประการ 

 จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาดำาเนินการ
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มติท่ีประชุม
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เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)

ระเบ่ย์บวิาระท่ี่�  9
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เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564

******************

ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืน ๆ (ข้อเสนอแนะ)

 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยปกติบริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ปีละ 1 คร้ัง ภายใน 4 เดือน

นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ฉะน้ัน โอกาสท่ีผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้นท่ัวประเทศจะได้มาประชุม พบปะ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เหมือนในวันน้ีจึงมีไม่บ่อยนัก 

 ท่ามกลางสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 แต่ผู้ถือหุ้นยังคงมีความ

มุ่งม่ันต้ังใจและได้ให้ความสำาคัญมาเข้าประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการสานต่อความสำาเร็จนำาพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

และพัฒนาธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้องดังเช่นเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ในการร่วมกันสนับสนุนเลือกใช้บริการบริษัทที่ท่านเอง

เป็นเจ้าของ ก็จะเป็นแรงพลังขับเคล่ือนท่ีสำาคัญในการนำาพาธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า ม่ันคงและยัง่ยืนคงอยู่คู่ขบวนการ

สหกรณ์ไทยสืบไป

 ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้ถือหุ้นเสนอแนะแนวทางการสร้างเสริมธุรกิจ ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

และวิธีปฏิบัติของระบบสหกรณ์ ตลอดจนไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายของธุรกิจประกันชีวิต ซ่ึงบริษัทจะได้รวบรวมประเด็นท่ี

สำาคัญและมีความเป็นไปได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ชุดใหม่ รับไปพิจารณาปรับปรุง 

เพ่ิมเติมแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

 จึงเสนอเพ่ือโปรดทราบ และโปรดให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ในเชิงสร้างสรรค์ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป ขอขอบคุณ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 เมื่อไม่มีผู้ใดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญฯ และคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้แทน

สหกรณ์ผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันน้ี จึงขอปิดการประชุม และเรียนเชิญรับประทานอาหาร

เลิกประชุมเวลา ......................... น.
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ขอบคุ์ณ์
ท่ี่�อยู่์เค่์ย์งข้างกัน

จากใจ
“สหประกนัช่ีวิิต”




