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คู่มือการปฏิบัตแิละหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดี 
ของ 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด (มหาชน) 
 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญักับการกํากับดูแลกิจการที$ดี เพื$อให้มี
ระบบบริหารจดัการที$มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   ซึ$งช่วยสร้างความเชื$อมั$นและความมั$นใจตอ่ผู้ ถือ
หุ้ น นักลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย ผู้ ที$ เ กี$ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นเครื$ องมือที$จะนําบริษัท ไปสู่ความมั$นคง
เจริญก้าวหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี 6  
 1. เพื$อให้การบริหารจดัการบริษัท มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 2. เพื$อให้การดําเนนิธุรกิจมีการเตบิโตอยา่งยั$งยืนโดยมุง่เน้นการรักษาผลประโยชน์ที$ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว โดยไมล่ะเลยผลกระทบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อม 
 3. เพื$อเป็นการส่งเสริม สร้างมาตรฐานและแนวปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัท ให้ยึดหลักการจัดการที$มีธรรมมาภิบาล มุ่งเน้นการดําเนินงานโดยปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั$น ที$มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. เพื$อให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบตัิที$เกี$ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  และกฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้อง 

บริษัท  จึงได้ปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการรวมถึงแนวปฏิบตัิที$ดี ให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการที$ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
โดยแบง่เนื 6อหาสําคญัออกเป็น  5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 
3. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ$งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ  โดยควบคมุ
บริษัทผ่านการแตง่ตั 6งคณะกรรมการให้ทําหน้าที$แทนตนในการตดัสินใจเกี$ยวกบัการเปลี$ยนแปลงที$สําคญัของ
บริษัท  บริษัท จงึสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตา่งๆ ดงันี 6 

1.   สิทธิในการซื 6อขายหรือโอนหุ้น และ ได้รับใบหุ้น 

2.   สิทธิในการได้สว่นแบง่ในกําไรของกิจการ  
3.   สิทธิการได้รับขา่วสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 
4.   สิทธิในการทราบข้อมลูเกี$ยวกบั วนั เวลา สถานที$ และ วาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และ กฎเกณฑ์

วิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน 
5.   สิทธิการเข้าร่วมประชมุเพื$อใช้สิทธิออกเสียงในที$ประชมุผู้ ถือหุ้น 

6.   สิทธิในการซกัถามในที$ประชมุ และ สง่คําถามลว่งหน้า 
7.   สิทธิในการแตง่ตั 6งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
8.   สิทธิในการแตง่ตั 6งผู้สอบบญัชี กําหนดคา่สอบบญัชี และเรื$องที$มีผลกระทบตอ่บริษัท 

แนวปฏิบตัทีิ$ดี 
1. การประชมุผู้ ถือหุ้น 
  1.1  คณะกรรมการบริษัท สนบัสนุน และส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ให้
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2  คณะกรรมการบริษัท  กําหนดให้มีการเปิดเผย ข้อมลู วนั เวลา สถานที$ และวาระการประชมุ โดย
มีคําชี 6แจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที$ขอ ตามที$ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญั
และวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ  
  1.3  คณะกรรมการบริษัท  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนด
หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.4  คณะกรรมการบริษัท  ได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื$อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้กําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น 
2. การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทั 6งการลงทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื$อให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทํา ได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 
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2.2  กรรมการทกุคนต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม ประธาน คณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ ในเรื$องที$เกี$ยวข้องได้ 
  2.3  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที$วาระนั 6นมีหลาย
รายการ เชน่ วาระการแตง่ตั 6งกรรมการ 

2.4  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลที$เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที$ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.5  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที$สําคญั เช่น การทํารายการ
เกี$ยวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ$งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื$อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมี
ข้อโต้แย้งในภายหลงั  
  2.6  ประธานในที$ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและ 
ตั 6งคําถามตอ่ที$ประชมุในเรื$องที$เกี$ยวข้องกบับริษัทได้ 
3. การจดัทํารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมตกิารประชมุผู้ ถือหุ้น 

3.1  รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นมีการบันทึกการชี 6แจงขั 6นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที$ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั 6งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นตั 6งประเด็น หรือซักถาม 
นอกจากนี 6 ต้องบนัทกึคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงด
ออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงต้องบนัทกึรายชื$อกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที$ลาประชมุด้วย 
  3.2  บริษัทต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญั
และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัทําการถดัไปบน  website ของบริษัท 
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หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทั 6งผู้ ถือหุ้นที$เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที$ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ย  รวมทั 6งผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ และนกัลงทนุสถาบนั ต้องได้รับการปฏิบตัิที$เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษัทจึง
ขอสร้างความมั$นใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความมั$นใจในการลงทนุกบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดแูลให้ผู้
ถือหุ้นได้รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขั 6นพื 6นฐานอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี 6 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื$อบุคคลเพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าใน
เวลาอนัสมควร  

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที$ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้ อื$นมาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ$มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. คณะกรรมการบริษัท  ได้กําหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที$มีผลต่อการซื 6อขาย

หลักทรัพย์ เพื$อเป็นมาตรการป้องกันกรณีที$กรรมการและผู้ บริหาร หรือพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื$อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื$นในทางมิชอบ  

5. คณะกรรมการบริษัท  กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเกี$ยวกบัส่วนได้เสียของ
ตนและผู้ เกี$ยวข้อง เพื$อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที$อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื$อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั 6งนี 6 กรรมการและผู้บริหารที$มีส่วนได้เสีย
กบัธุรกรรมที$ทํากบับริษัทไมค่วรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจทําธุรกรรมดงักลา่ว  
แนวปฏิบตัทีิ$ดี 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทแจ้งกําหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะ กรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที$ใช้ในการประชุม 
ขั 6นตอนการออกเสียงลงมต ิรวมทั 6งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้จดัทําหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทั 6งฉบบั และ
เผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที$เป็นฉบบัภาษาไทย 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
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 2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ$มวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นให้ชดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพื$อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ$มวาระ
ที$ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม ่
  2.2 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอชื$อบุคคลเพื$อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องระบขุ้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ และมีการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื$อ 

2.3 คณะกรรมการบริษัท  กําหนดให้ ผู้ ถือหุ้นที$เป็นผู้บริหารไมส่ามารถเพิ$มวาระการประชมุที$ไม่ได้แจ้ง
เป็นการลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัที$ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

 2.4 คณะกรรมการบริษัท  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที$มีผลต่อการซื 6อขายหลกัทรัพย์
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยกําหนดมิให้กรรมการ ที$
ปรึกษา ผู้บริหาร พนกังานที$ลว่งรู้ถึงผลประกอบการของบริษัทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และบคุคลที$เกี$ยวข้อง
ซื 6อขายหุ้นของบริษัทในชว่งเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณชน รวมถึงให้ กรรมการ ที$
ปรึกษา ผู้บริหาร และ พนกังานตั 6งแตร่ะดบั ผู้จดัการฝ่ายขึ 6นไป ที$ทําการซื 6อ หรือ ขายหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้ง
ให้เลขานุการบริษัททราบถึงการซื 6อขายนั 6น ภายในวนัถัดไปนับจากที$ได้มีการซื 6อขายนั 6น เพื$อรายงานการซื 6อ
ขายต่อสํานกังาน กลต.ต่อไป หรือดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที$ได้มา หรือ
จําหนา่ยไปในหุ้นนั 6น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบญัชี
ให้ ที$ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครั 6ง 
4. การมีสว่นได้เสียของกรรมการ 
  4.1   บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการมีการรายงานส่วนได้เสียเป็นประจําทกุปี เพื$อปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนั 

4.2   บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย
ก่อนการพจิารณาวาระนั 6น และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

 4.3  คณะกรรมการมีการกํากบัดแูลให้กรรมการที$มีสว่นได้เสียอยา่งมีนยัสําคญัในลกัษณะที$อาจทําให้
กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชมุพิจารณาใน
วาระนั 6น 
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หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ$งเป็นกลุ่มที$ต้องได้รับการดแูลตาม
สิทธิที$มีตามกฎหมายตลอดจนการให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะไม่กระทํา
การใดๆ ที$เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย จึงยึดถือแนวในการปฏิบตัิที$ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุก
ฝ่าย โดยกําหนดบทบาทของบริษัท  ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียที$สําคญั ดงันี 6 

1. ลูกค้า  บริษัทให้ความสําคญักับการให้บริการที$ดี เพื$อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื$อมั$นในการ
ให้บริการของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที$มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื$อให้
ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุ 

2. คู่ค้า  บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั และปฏิบตัิตามเงื$อนไขทางการค้า และสญัญาระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสําคญัอย่าง
ยิ$งในการคดัเลือกคู่ค้าที$เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสําคญัในการมีคูค้่าที$มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
ควบคูไ่ปกบัการมีชื$อเสียงที$ดี  

3.  ผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั$นที$จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที$ดี อนัจะนําไปสู่ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เพื$อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

4. พนักงาน   บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที$มีค่าอย่างยิ$ง จึงมีการส่งเสริมและให้โอกาส
พนกังานได้รับการพฒันาอยา่งสมํ$าเสมอ  เพื$อให้มีความพร้อมที$จะก้าวไปข้างหน้ากบับริษัท  และมีนโยบายใน
การให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารที$เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กบัธุรกิจเดียวกนั  

5. คูแ่ขง่  บริษัทยดึมั$นในการแขง่ขนัทางธุรกิจด้วยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั
ทางการค้าของคูแ่ข่งโดยวิธีฉ้อฉล โดยเน้นการปฏิบตัิภายใต้กติกาการแข่งขนัที$ดี ไม่แสวงหาความลบัทางการ
ค้าของคูแ่ขง่ด้วยวิธีที$ไมเ่หมาะสม ไมทํ่าลายชื$อเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย  

6. เจ้าหนี 6  บริษัทยึดมั$นในการปฏิบตัิเรื$องการชําระหนี 6ตามกําหนดเวลาและสญัญาระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด 
และปฏิบตัิต่อเจ้าหนี 6ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื$องเงื$อนไขการคํ 6าประกัน การบริหาร
เงินทนุ กรณีที$ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื$อนไขที$ตกลงกนัไว้ได้ จนเป็นเหตทํุาให้ผิดนดัชําระหนี 6 บริษัทจะรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี 6ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื$อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม
และสมเหตสุมผล รวมถึงการบริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างที$เหมาะสม เพื$อรักษาความเชื$อมั$นตอ่เจ้าหนี 6 
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7. ลูกหนี 6   บริษัทยึดมั$นในการปฎิบตัิตามสญัญาระหว่างกันอย่างเคร่งครัด กรณีที$ลูกหนี 6มีเหตทีุ$ไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื$อนไขที$ตกลงกันไว้ได้ จนเป็นเหตใุห้ต้องผิดนดัชําระหนี 6 บริษัทจะเข้าเจรจาเพื$อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

8. สังคมและสิ$งแวดล้อม  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมั$นให้การสนับสนุน
ชว่ยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที$เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชมุชนอยา่งสมํ$าเสมอ 

9.สิทธิมนษุยชน บริษัทยึดมั$นในหลกัสิทธิมนษุยชน จึงกําหนดนโยบายเกี$ยวกบัสิทธิมนษุยชน โดยให้
พนกังานทกุคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ภายใต้ข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท และจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังาน เพื$อนําหลกัสิทธิ
มนษุยชนไปปรับใช้ในการปฏิบตังิาน 

10. ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายเกี$ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่
สนับสนุนการดําเนินการที$มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมี
หน้าที$ต้องปกป้องรักษาความลบัอนัเกี$ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั 
ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือการปฏิบตัิงาน และอื$นๆ ที$พนกังานได้สร้างสรรค์ขึ 6นในระหว่างการปฏิบตัิงาน
โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ในขณะเดียวกันพนกังานทุกคนต้องไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื$นไปใช้
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงาน 

11. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั$น บริษัทได้กําหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิเพื$อตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชั$น ที$ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และได้เผยแพร่ให้พนกังาน คู่ค้า และบคุคลทั$วไป ทราบ 
เพื$อปฎิบตัติามโดยเคร่งครัด  
แนวปฏิบตัทีิ$ดี 
1. คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกระบวนการและชอ่งทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย 
โดยเปิดเผยกระบวนการและชอ่งทางใน website หรือรายงานประจําปีของบริษัท 
2. การเปิดเผยการปฏิบตัิตามนโยบาย และการจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.1 เปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ที$แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวข้างต้น และเปิดเผย
กลไกในการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วข้างต้นด้วย 

2.2 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทจดัทํารายงานแห่งความยั$งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของกิจการไว้ในรายงานประจําปีหรือจดัทําเป็นฉบบัตา่งหากแยกจากรายงานประจําปี 
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หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลที$เกี$ยวข้องกับบริษัท ทั 6งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที$มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที$เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
เท่าเทียมกันและน่าเชื$อถือ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ฯ รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท ทั 6งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการบริษัท  จะดูแลให้มั$นใจได้ว่าข้อมูลที$เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ทําให้
สําคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ  โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัไิว้ดงัตอ่ไปนี 6 

1) คณะกรรมการต้องดูแลให้บุคลากรที$เกี$ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ 

ที$เหมาะสมกบัหน้าที$ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสุด
สายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

2) การเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการต้องคํานึงถึงปัจจัยที$เกี$ยวข้องอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี 6 

      2.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
      2.2) ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงินและข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเกี$ยวกับ
ระบบควบคมุภายใน รวมทั 6งข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผา่นการสื$อสารในชอ่งทางอื$นๆ 
 2.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
      2.4) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษัท 
3) คณะกรรมการต้องดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ$งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปีแบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั 6งสนับสนุนให้บริษัทจัดทํา
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเพื$อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทั 6งนี 6เพื$อให้นกัลงทนุ
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ 6นกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่
ละไตรมาสได้ดียิ$งขึ 6น นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

4) ในกรณีที$การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี$ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ$งเป็นการเฉพาะ 
กรรมการรายนั 6นต้องดแูลให้การเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถ้วน ถกูต้องด้วย  

5) ในกรณีที$บริษัทมีแนวโน้มที$จะไม่สามารถชําระหนี 6หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้อง
ตดิตามอย่างใกล้ชิด และดแูลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี$ยวกบั
การเปิดเผยข้อมลู 
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6) คณะกรรมการต้องดแูลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ$งรวมถึงเจ้าหนี 6 ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะ
อยา่งสมํ$าเสมอ 

7) คณะกรรมการต้องพิจารณาจดัทํารายงานความยั$งยืนตามความเหมาะสม 
8) คณะกรรมการต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ$ง
รวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั 6งความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ$งแวดล้อม 
โดยคํานงึถึงกรอบการรายงานที$ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล โดยอาจเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ไว้ในรายงานประจําปี หรือจดัทําเป็นเลม่แยกตา่งหากตามความเหมาะสม 

9) คณะกรรมการต้องดแูลให้ข้อมลูที$เปิดเผยเป็นเรื$องที$สําคญัและสะท้อนการปฏิบตัิที$จะนําไปสู่การ
สร้างคณุคา่แก่บริษัทอยา่งยั$งยืน 

10) คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ที$ทําหน้าที$ในการสื$อสารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอื$น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ 
ทนัเวลา 

11) คณะกรรมการต้องจดัให้มีนโยบายการสื$อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูเพื$อให้มั$นใจได้ว่า 
การสื$อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบคุคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื$อให้มั$นใจได้ว่าการสื$อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที$เหมาะสม 
ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที$มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั 6งมีการสื$อสารให้เข้าใจตรงกันทั 6งองค์กรในการ
ปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

12) คณะกรรมการต้องจดัให้มีการกําหนดผู้ ที$รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยควรเป็นผู้
ที$มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัหิน้าที$ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั 6งวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั คา่นิยม และ
สามารถสื$อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอยา่งดี 

 13) คณะกรรมการต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์ 
รวมทั 6งกําหนดหน้าที$และความรับผิดชอบของนกัลงทุนสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื$อให้การสื$อสารและการเปิดเผย
ข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

14) คณะกรรมการต้องสง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยข้อมลู 
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15) นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที$กําหนดและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว คณะกรรมการต้องพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื$นด้วย 
เชน่ website ของบริษัท โดยต้องกระทําอยา่งสมํ$าเสมอ พร้อมทั 6งนําเสนอข้อมลูที$เป็นปัจจบุนั 

 

หมวดที� 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท  มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท  ต้องมีความ
เป็นอิสระในการตดัสินใจเพื$อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
1.  คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการของบริษัท  มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 7 ทา่น  ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามความหมาย
ของตลาดหลกัทรัพย์  เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั 6งคณะ 

ประธานกรรมการ  เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย์  ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  
กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้ อํานวยการ  เพื$อเป็นการแบง่แยกหน้าที$ในการกําหนด
นโยบายการกํากบัดแูลการบริหารงานประจํา 
2.  วาระการดํารงตําแหนง่  

ข้อบงัคบัของบริษัท  กําหนดให้ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั 6งให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็น
อตัรา  1  ใน  3  ถ้าจํานวนกรรมการที$จะแบง่ออกให้ตรงเป็น  3  ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกเป็นจํานวนที$ใกล้เคียงที$สดุ
กับ  1  ใน  3  กรรมการที$จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที$   2  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 6นให้จับ
ฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป  ให้กรรมการที$อยู่ในตําแหน่งนานที$สดุนั 6นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการซึ$งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระนี 6อาจได้รับเลือกตั 6งใหมไ่ด้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว   กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื$อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคณุสมบตั ิ หรือลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4)  ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 
(5)  ศาลมีคําสั$งให้ออก 

3.  การประชมุคณะกรรมการ  
ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อยปีละ 6 ครั 6ง ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า  7  วนั  ก่อนวนัประชมุ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบดว่นเพื$อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื$นและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั 6นก็ได้ 
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 โดยจํานวนองค์ประชมุขั 6นตํ$า ณ ขณะที$คณะกรรมการจะลงมติในที$ประชมุกรรมการ ต้องมีกรรมการ
อยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 6งหมด 
4. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที$กฎหมายกําหนดรวมทั 6งเป็นผู้ ที$มีความรู้ความ
เชี$ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที$หลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยไม่จํากดัเพศ มีความเข้าใจเป็นอย่าง
ดีถึงหน้าที$ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอทุิศเวลาและความ
พยายามให้กบัการเป็นกรรมการบริษัท ได้อยา่งเตม็ที$ 

1)  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัเิพิ$มเตมิดงันี 6  
1.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทั 6งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั 6งนี 6 ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ ที$เกี$ยวข้องด้วย 

1.2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที$มีส่วนร่วมบริหาร ลกูจ้าง พนกังาน ที$ปรึกษาที$ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั 6งนี 6 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที$กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที$ปรึกษาของสว่นราชการซึ$งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

1.3) ไม่เป็นบุคคลที$มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที$เป็น บิดามารดา คูส่มรส พี$น้อง และบตุร รวมทั 6งคูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที$จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย 

1.4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที$อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั 6งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที$ มีนัย หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของผู้ ที$ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที$กระทําเป็นปกติเพื$อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี$ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ 6าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี 6สิน รวมถึงพฤติการณ์
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อื$นทํานองเดียวกนั ซึ$งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนี 6ที$ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ$ง ตั 6งแตร้่อยละ 
3 ของสินทรัพย์ที$มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั 6งแต ่20 ล้านบาทขึ 6นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ$ากว่า ทั 6งนี 6 
การคํานวณภาระหนี 6ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที$เกี$ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน โดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี 6ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี 6ที$ เ กิดขึ 6นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที$ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

1.5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที$มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึ$งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

1.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ$งรวมถึงการให้บริการเป็นที$ปรึกษา
กฎหมายหรือที$ปรึกษาทางการเงิน ซึ$งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที$มีนยั ผู้
มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 6นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

1.7) ไม่เป็นกรรมการที$ได้รับการแต่งตั 6งขึ 6นเพื$อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ$งเป็นผู้ ที$เกี$ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

1.8) ไมป่ระกอบกิจการที$มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที$มีนยักบักิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที$มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที$มีส่วนร่วม บริหารงาน 
ลูกจ้าง พนกังาน ที$ปรึกษาที$รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออก
เสียงทั 6งหมดของบริษัทอื$น ซึ$งประกอบกิจการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที$มีนยักับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

1.9) ไมมี่ลกัษณะอื$นใดที$ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี$ยวกบัการดําเนินงาน
ของบริษัท                            

เพื$อให้การกํากับดแูลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ 6น กรรมการอิสระจะมีวาระ
การดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ติดต่อกัน เว้นแต่มีเหตผุลที$จําเป็นและเหมาะสม  และไม่
ควรดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื$นเกินกวา่ 5 แหง่  

  2)  กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัดิงันี 6  
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   2.1)  มีคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระทกุข้อ 
2.2) ไม่เป็นกรรมการที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที$อาจมีความ
ขดัแย้ง 

2.3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกันเฉพาะที$เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

2.4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ด้านบญัชีและประสบการณ์เพียงพอที$จะ
สามารถทําหน้าที$สอบทานความนา่เชื$อถือของงบการเงินได้ 
ทุกครั 6งที$มีการแต่งตั 6งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําหน้าที$

พิจารณาทบทวนคณุสมบตัขิองกรรมการบริษัท  เพื$อกําหนดคณุสมบตัิที$เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื$อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัคณะกรรมการบริษัท  
5.  หน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท  มีบทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการกํากบัดแูลกิจการ
ที$ดี กลยทุธ์และนโยบายที$สําคญั ดแูลให้บริษัทมีกลไกในการควบคมุ กํากบั ที$มีประสิทธิผล และติดตามดแูล
การดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื$อง เพื$อให้บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วน
ได้เสียภายใต้หลกัการการกํากับดแูลกิจการที$ดี และสร้างคณุค่าให้บริษัทอย่างเหมาะสมในระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 6 
1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์ของบริษัท ซึ$งต้องประกอบด้วยรายละเอียด อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 6 

1.1) กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั 6งพิจารณาอนุมัติ
นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท โดยกํากับดแูลให้บริษัทคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจ
อยา่งยั$งยืน และหลีกเลี$ยงการรับความเสี$ยงที$เกินกว่าระดบัความเสี$ยงที$ยอมรับได้ รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.2) กํากบัดแูลให้บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื$อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกระทําเพื$อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และการคํานงึถึงความเสี$ยงที$สําคญัของบริษัท 

1.3) กํากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น รวมถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ ที$
เกี$ยวข้อง 

1.4) กํากบัดแูลให้บริษัทมีนโยบายรับเรื$องร้องเรียนและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายใน 
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องค์กร (Whistle blowing policy and procedure) ที$มีประสิทธิภาพ เพื$อให้มีการสอดสอ่งดแูลและรายงาน
การกระทําที$อาจผิดกฎหมาย ขดัตอ่นโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.5) กํากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแนวปฏิบตัติา่งๆ ที$เกี$ยวข้อง 

1.6) กํากบัดแูลให้บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
อย่างน้อยต้องครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร บคุคลากรหลกัในหน่วยงานควบคมุ และพนกังานใน
หนว่ยงานที$ก่อให้เกิดความเสี$ยงที$สําคญัอยา่งเหมาะสมสะท้อนวตัถปุระสงค์และความเสี$ยงของแตล่ะ
หนว่ยงาน โดยคํานงึถึงความมั$นคงในระยะยาวของบริษัท รวมถึงไมส่ร้างแรงจงูใจในการทําธุรกรรมที$
ก่อให้เกิดความเสี$ยงมากเกินไปจนกระทบต่อความมั$นคงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ เอา
ประกนัภยั 

1.7) กําหนดให้บริษัทมีบทบญัญตัเิกี$ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพื$อยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิภายในบริษัท 

1.8) กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ที$มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั 6งกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดบัสูง เพื$อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ภายใต้การ
กํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท  

2) กํากบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคมุ ตดิตามและตรวจสอบที$มีประสิทธิผล  
ซึ$งต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี 6 

2.1) กําหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบง่แยกหน้าที$ในการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการ  
และกําหนดบทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ บคุลากรหลกั
ในหนว่ยงานควบคมุตา่งๆ อยา่งชดัเจน เพื$อให้มีการกํากบัดแูลการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

2.2) กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี$ยงและควบคุมภายในตามที$กฎหมาย
กําหนด เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดูแลให้
บริษัทมีระบบบริหารความเสี$ยงที$มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความเสี$ยงที$สําคญั และควบคมุความ
เสี$ยงให้อยู่ในระดบัที$ยอมรับได้ รวมถึงกํากับดแูลให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในที$มีประสิทธิภาพ 

2.3) พิจารณาแตง่ตั 6งคณะกรรมการชดุย่อยที$เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซ้อน
ของธุรกิจ เพื$อช่วยสนบัสนนุการทําหน้าที$ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี$ยนแปลง
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องค์ประกอบและการเปลี$ยนแปลงที$มีนัยสําคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที$ของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
 2.4) กํากบัดแูลการสอบบญัชีของบริษัท โดยครอบคลมุถึงเรื$อง ดงัตอ่ไปนี 6 

  2.4.1) คดัเลือก แตง่ตั 6ง และถอดถอน กําหนดคา่ตอบแทน แก่ ผู้สอบบญัชี ที$มีความ
เป็นอิสระ มีความรู้ความเข้าใจเกี$ยวกบัการดําเนินธุรกิจประกนัภยั และการประเมินมลูคา่
สํารองประกนัภยั และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2.4.2) กําหนดให้ผู้สอบบญัชีจดัทํารายงานที$มีข้อคิดเห็นของผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท 

2.4.3) จดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กบัผู้สอบบญัชีเป็นประจําอยา่งน้อยปีละหนึ$งครั 6ง โดยไมมี่ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ
ด้วย 
2.5) กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย 

และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจําทุกปี เพื$อให้มั$นใจว่าคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที$ตามบทบาทหน้าที$ความรับผิดชอบที$ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ทั 6งนี 6อาจกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นในรูปแบบของ
กรรมการองค์รวมทั 6งคณะ หรือเป็นรายบคุคลก็ได้ 

2.6) กํากบัดแูลการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการที$ดี เพื$อให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบตั ิ
ซึ$งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตัเิพื$อนํามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ใน
รายงานประจําปี 

2.7) กํากบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนการจดัทํารายงานทางการเงินที$ถกูต้องและน่าเชื$อถือ และ
เปิดเผยข้อมูลสําคญัต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกํากับตาม
กฎหมายและมาตรฐานที$เกี$ยวข้อง   

3) ตดิตามกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื$อง ซึ$งต้องประกอบด้วยรายละเอียดอยา่ง 
น้อย ดงัตอ่ไปนี 6 

3.1) กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ และระเบียบตา่งๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 
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3.2) กํากับดแูลและติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบายที$
กําหนดไว้ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3) กํากับดแูลให้บริษัทมีเงินกองทุนที$มั$นคงและและเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั 6งใน
ปัจจบุนัและอนาคต และตดิตามฐานะเงินกองทนุอยา่งสมํ$าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื$องมือที$
ใช้ดแูลความเพียงพอของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัที$มั$นคง 

3.4) กํากบัดแูลให้ผู้บริหารรายงานเรื$องที$สําคญัของบริษัทและมีกระบวนการในการรายงาน
ข้อมลู เพื$อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอที$จะปฏิบตัิตามอํานาจ หน้าที$ และ ความ
รับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 

3.5) กํากับดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีการกําหนดขั 6นตอนหรือ
กระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาอย่างชดัเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า  
4) หน้าที$และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
 4.1) ปฎิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยประกนัวินาศภยัและกฎหมายอื$นที$เกี$ยวข้อง 
 4.2) ปฏิบตัิหน้าที$ด้วยความรับผิดชอบ ซื$อสตัย์สุจริต และระมดัระวัง คํานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ เอาประกนัภยัเป็นสําคญั ต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที$กรรมการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือกระทําการที$ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั 6งปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์ข้อบงัคบัของ
บริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทีิ$ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.3) เข้าใจบทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั 6งมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที$เป็นประโยชน์ในการประชุม ปฏิบตัิหน้าที$ได้อย่างเต็มความสามารถรวมถึง
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครั 6ง เว้นแตมี่เหตจํุาเป็น 

4.4) ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ สมเหตสุมผล อยู่บนพื 6นฐานของการมีข้อมูลที$เพียงพอสําหรับ
การตดัสินใจ ทั 6งนี 6เพื$อไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีการประชมุคณะกรรมการ
ซึ$งมีวาระที$กรรมการคนใดมีผลประโยชน์เกี$ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี$ยวข้องในการตดัสินใจหรือลงมติในการ
ประชมุวาระนั 6น 

4.5) ดําเนินการอื$นๆ เพื$อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และมตขิองที$ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 
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4.6) สนบัสนนุให้กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถประชมุระหวา่งกนัเองได้ โดยมอบหมาย
ให้เลขานกุารบริษัท  เป็นผู้ อํานวยความสะดวกเมื$อได้รับการร้องขอจากกรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร  

4.7) จดัทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ในการจดัทํารายงาน
ทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี 

4.8) กําหนดให้มีการจดัตารางการประชมุคณะกรรมการลว่งหน้าตลอดทั 6งปี โดยจะจดัทํา
ตารางดงักลา่ว ในที$ประชมุคณะกรรมการครั 6งสดุท้ายของปี เพื$อแจ้งให้กรรมการทกุทา่นทราบตาราง
การประชมุ เพื$อวางแผนการเข้าร่วมประชมุ 

4.9) กําหนดให้กรรมการทกุทา่นมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุ อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการ
ประชมุทั 6งปี  

 

6.  คณะกรรมการชดุย่อย 
คณะกรรมการบริษัท  แต่งตั 6งกรรมการจํานวนหนึ$งจากคณะกรรมการบริษัท  ทั 6งหมด แต่ไม่รวม

ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถดํารง
ตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่มีเหตผุลและความจําเป็นที$เหมาะสม โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความ
รับผิดชอบดงันี 6 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น มีหน้าที$รับผิดชอบดงันี 6  
1.1)  สอบทานให้บริษัท   มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง  และเพียงพอ  มีระบบการ

ควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงกระบวนการอื$นที$เกี$ยวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั$น   

1.2)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตง่ตั 6ง  โยกย้าย เลิกจ้าง  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1.3)  สอบทานการบริหารความเสี$ยงตามกรอบการบริหารความเสี$ยงของบริษัท ว่ามีการ
บริหารความเสี$ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ$งจะส่งผลให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท ทั 6งในเชิง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 

1.4)  สอบทานให้บริษัท   ปฏิบตัิหน้าที$ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
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1.5)  พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตั 6งบคุคลซึ$งมีความเป็นอิสระ  เพื$อทําหน้าที$เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั 6งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ  1  ครั 6ง 

1.6)  พิจารณารายการที$เกี$ยวโยงกัน  หรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั 6งนี 6เพื$อให้มั$นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผล  และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.7)  สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

1.8)  จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีของบริษัท   ซึ$งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้อง
ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 6 

1.8.1)  ความเห็นเกี$ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที$เชื$อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท  

1.8.2)  ความเห็นเกี$ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
1.8.3)  ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท  

1.8.4)  ความเห็นเกี$ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
1.8.5)  ความเห็นเกี$ยวกบัรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1.8.6)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
1.8.7)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที$คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบตัหิน้าที$ตามกฎบตัร (Charter) 
1.8.8)  รายการอื$นที$เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั$วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที$

และความรับผิดชอบที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
การประชมุ กําหนดไว้อยา่งน้อย 6 ครั 6งตอ่ปี 
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2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง่ 3 ปี และไมเ่กิน 3 วาระ เว้นแตมี่เหตผุลและความจําเป็นที$เหมาะสม โดยมีหน้าที$รับผิดชอบดงันี 6 

2.1)  ด้านการสรรหา 
2.1.1)  กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื$อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะขององค์กร เชน่ พิจารณากรรมการเดมิเพื$อเสนอให้ดํารงตําแหน่งตอ่ เปิดรับการเสนอ
ชื$อจากผู้ ถือหุ้ น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบ
กรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแตล่ะคนเสนอชื$อบคุคลที$เหมาะสม เป็นต้น 

2.1.2)  ดําเนินการพิจารณารายชื$อบุคคลที$ได้รับการเสนอชื$อและคดัเลือกบุคคลที$มี
คณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัทีิ$กําหนดไว้  

2.1.3)  ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บคุคลที$จะถกูเสนอชื$อนั 6นมีคณุสมบตัิตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

2.1.4)   ดําเนินการทาบทามบุคคลที$มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบตัิที$
กําหนดไว้ เพื$อจะได้มั$นใจว่าบคุคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท 
หากได้รับการแตง่ตั 6งจากผู้ ถือหุ้น 

2.1.5)  เสนอชื$อให้คณะกรรมการเพื$อพิจารณาและบรรจชืุ$อในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพื$อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 6งตอ่ไป  

2.1.6)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้
พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดบัสงู โดยเฉพาะกรรมการผู้ อํานวยการ ก็ได้  
2.2)  ด้านการพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.2.1)  ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนที$ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
2.2.2)  พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื$นที$อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกบับริษัท 
2.2.3)  กําหนดหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื$อให้เกิดผลงานตามที$คาดหวงั ให้มี

ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทนบคุคลที$ชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 
2.2.4)  ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและ

สดัสว่นการจา่ยคา่ตอบแทนของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั 6งนี 6 หลกัการสําคญัในการ
พิจารณารูปแบบคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ได้แก่  
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2.2.4.1)  ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน 
คา่ตอบแทนรายปี เป็นต้น ควรคํานงึถึงปัจจยั 3 ประการ คือ  

(1)  แนวปฏิบตัทีิ$บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่ 
(2)  ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท  
(3)  ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ

กรรมการ หรือ กรรมการผู้ อํานวยการที$บริษัทต้องการ 
2.2.4.2) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) ควร

เชื$อมโยงกบัมลูคา่ที$บริษัทสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น ผลกําไรของบริษัท หรือเงินปันผลที$
จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น  เป็นต้น 

2.2.4.3)  ค่าเบี 6ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยู่ในระดบัที$
เหมาะสม เพื$อจงูใจให้กรรมการปฏิบตัหิน้าที$โดยการเข้าประชมุอยา่งสมํ$าเสมอ 
2.2.5)  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที$หน่วยงานทางการ

กําหนดหรือข้อแนะนําที$เกี$ยวข้อง  
2.3)  ดําเนินการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชมุ เป็นแบบเฉพาะกิจเมื$อมีความจําเป็น แตต้่องไมน้่อยกวา่ 2 ครั 6งตอ่ปี 
7. เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  กําหนดให้เลขานกุารบริษัท  รับผิดชอบงาน ดงันี 6  
1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 6 

1.1) ทะเบียนกรรมการ 
1.2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัท 
1.3) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที$รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั 6งจดัทําสําเนาส่งให้
ประธาน 

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัที$ได้รับรายงาน 
3. ดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

8.  คณะผู้บริหาร 
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ประกอบด้วยกรรมการที$เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารที$ได้รับการแตง่ตั 6งจากกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 
โดยมีหน้าที$และ ความรับผิดชอบดงันี 6 

 1.  พิจารณากลั$นกรอง เพื$อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 
การดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี$ยงของบริษัท  

      2. นํากลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินธุรกิจที$คณะกรรมการบริษัทกําหนดไปปฏิบตัิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยคํานงึถึงการสร้างมลูคา่ในระยะยาวและการดําเนินธุรกิจอยา่งยั$งยืนของบริษัท 

      3. ส่งเสริม สนบัสนนุ และดําเนินการให้บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี$ยง มีระบบการควบคมุ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที$เกี$ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตัิต่อผู้ เอา
ประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

     4. มีการรายงานข้อมูลที$สําคญัเกี$ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ระดบัความเสี$ยงของบริษัท 
และผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื$อให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากบัดแูลและตดิตามการดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     5.  กํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ตลอดจนนโยบายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั$น  รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื$อ
พิจารณา 

     6.  ปฏิบตังิานอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
     7.  ตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานด้านตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ 
     8. กําหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาหรือสายการรายงานที$เหมาะสม รวมถึงการกําหนดหน้าที$

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบงัคบับญัชาอย่างชัดเจน ให้เอื 6อต่อการบริหารจัดการ
ความเสี$ยง และการกํากบั ควบคมุ ตรวจสอบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     9. ส่งเสริมให้บริษัทมีวฒันธรรมการบริหารความเสี$ยง ดแูลและควบคมุความเสี$ยงของบริษัทให้อยู่
ในระดบัความเสี$ยงที$ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที$คณะกรรมการบริษัทกําหนด รวมทั 6งสื$อสารให้พนกังานทกุ
คนในบริษัทเข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของนโยบายการบริหารความเสี$ยงของบริษัท 

    10. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารเป็นประจําทกุปี โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ที$คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ และรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบริษัท  
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    11. ต้องไม่ปฏิบตัิหน้าที$เป็นพนกังานเต็มเวลาที$องค์กรอื$น เว้นที$คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นวา่การปฏิบตัหิน้าที$เตม็เวลาที$องค์กรอื$นนั 6นไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าที$ในบริษัท 

เพื$อให้การปฏิบัติหน้าที$ของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
กําหนดให้ กรรมการการผู้จดัการใหญ่จะดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื$นได้ไมเ่กิน 3 แหง่  
 

9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายให้กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี$ยวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท  รวมถึงการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ที$
เกี$ยวกบักรรมการ อยา่งน้อย 1 หลกัสตูร นอกจากนั 6น ยงัสง่เสริมให้คณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู เข้ารับ
การอบรมในหลกัสูตรที$เกี$ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพื$อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนบัสนุนการ
ปฏิบตัหิน้าที$อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งน้อย 1 หลกัสตูร เป็นประจําทกุปี  

 

ประกาศ ณ วนัที$ 9 พฤศจิกายน 2561 
 
 

          (นายชลอ เฟื$ องอารมย์) 
              ประธานกรรมการ 

 


