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คูม่อืการปฏบิัตแิละหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท ี�ด  ี

ของ 

บร ิษัท ประก ันภยัไทยวิวัฒน ์จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จาํกัด (มหาชน) ใหค้วามสาํคัญกับการกาํกับดูแลกิจการที$ดี เพื$อใหมี้ระบบบริหาร

จดัการที$มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้  ซึ$งช่วยสรา้งความเชื$อมั$นและความมั$นใจต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผู้

ที$เกี$ยวขอ้งทกุฝ่าย และเป็นเครื$องมือที$จะนาํบรษัิท ไปสูค่วามยั$งยนื เจรญิกา้วหนา้ โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี 6  

 1. เพื$อใหก้ารบรหิารจดัการบรษัิท มีประสทิธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และเกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 9. เพื$อใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีการเตบิโตอยา่งยั$งยืน โดยมุง่เนน้การรกัษาผลประโยชนท์ี$ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดย

ไม่ละเลยผลกระทบต่อสงัคมและสิ$งแวดลอ้ม 

 :. เพื$อเป็นการส่งเสรมิ สรา้งมาตรฐานและแนวปฏิบตัิงาน ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ 

ใหย้ดึหลกัการจดัการที$มีธรรมมาภิบาล มุ่งเนน้การดาํเนนิงานโดยปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชั$น มีมาตรฐานทางจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

@. เพื$อใหบ้รษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิที$เกี$ยวขอ้ง ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.)  และกฎหมายอื$นที$เกี$ยวขอ้ง 

บรษัิทฯ  จงึไดป้รบัปรุงหลกัการกาํกบัดแูลกิจการรวมถงึแนวปฏิบตัทิี$ดี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที$ดี

สาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 9BCD ของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื$อง การกาํกับดูแลกิจการที$ดีของบรษัิทประกันวินาศภัย พ.ศ. 9BC9   โดยแบ่ง

เนื 6อหาสาํคญัออกเป็น  6 หมวด ไดแ้ก่ 

1. บทบาทของคณะกรรมการในการกาํกบัดแูลกิจการ 

2. สทิธิของผูถ้ือหุน้และการปฏิบตัติ่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

:. บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สยี 

@. โครงสรา้งและหนา้ที$ของคณะกรรมการ 

5. การบรหิารความเสี$ยงและการควบคมุภายใน 

6. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
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หมวด ( บทบาทของคณะกรรมการในการกาํกบัดแูลกจิการ 
หลกัปฏิบตั ิ( คณะกรรมการตระหนักถงึบทบาทและความร ับผดิชอบในฐานะผู้นาํองคก์รท ี�สร ้างคุณคา่ใหแ้ก่ก ิจการ

อยา่งยั�งยนื  

1.1 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํ ที$ตอ้งกาํกับดแูลใหอ้งคก์รมีการ

บรหิารจดัการที$ดีซึ$งครอบคลมุถงึ 

H) การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

9) การกําหนดกลยุทธ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาํคัญ เพื$อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

:) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนนิงาน 

1.9 คณะกรรมการมีหนา้ที$ในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั$งยืน โดยกาํกับดแูลกิจการใหน้าํไปสู่ผลอย่างนอ้ย

ดงัตอ่ไปนี 6 

H) สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที$ด ีโดยคาํนงึถึงผลกระทบในระยะยาว 

9) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี$ยนแปลง 

:) มีวฒันธรรมองคก์รที$ดแีละมีประสทิธิภาพ 

@) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สยี 

B) เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิ$งแวดลอ้ม 

H.: คณะกรรมการมีหนา้ที$ดูแลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิาร ปฏิบตัิหนา้ที$ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซื$อสตัยส์ุจุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที$ประชมุผูถื้อหุน้ 

H.@ คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ที$และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขตการมอบหมาย

หนา้ที$และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที$

ตามที$ไดร้บัมอบหมาย และจดัใหมี้การทบทวนขอบเขตหนา้ที$ความรบัผิดชอบดงักลา่วเพื$อใหส้อดคลอ้งกบั ทิศทางขององคก์ร  

หลกัปฏิบตั ิ2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการเพ ื�อสรา้งคุณคา่ใหก้จิการอย่างยั�งยืน  

9.H คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการใหเ้ป็นไปเพื$อความยั$งยืน โดยเป็น

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที$สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการลกูคา้ ผูมี้สว่นไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม  

2.2 คณะกรรมการกําหนดวัฒนธรรมขององคก์รที$สะท้อนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที$ดี มีความ

รบัผิดชอบในผลการกระทาํ ดว้ยความโปรง่ใส มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2.3 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะปานกลาง หรอืประจาํปี

ของบรษัิทฯ สอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 
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9.@ คณะกรรมการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนั และกาํกบัดแูลใหมี้การจดัสรรทรพัยากรสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 
 

 

หลกัปฏิบตั ิ5 เสร ิมสร ้างคณะกรรมการท ี�ม ีประสทิธ ิผล  

:.H คณะกรรมการมีหน้าที$ร ับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั6งในเรื$องขนาด 

องค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที$เป็นอิสระ ที$เหมาะสมและจาํเป็น เพื$อให้มั$นใจว่าองคป์ระกอบและการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการเอื 6อต่อการใชด้ลุพนิิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

 :.9 คณะกรรมการมีหนา้ที$พิจารณาเลือกบคุคลที$เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื$อนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงค์

และเปา้หมายหลกัที$กาํหนดไว ้

:.: คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํหนดอาํนาจหนา้ที$อย่างชัดเจนของประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3.4 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ มีกระบวนการที$โปรง่ใสและชดัเจน เพื$อให้

ไดค้ณะกรรมการที$มีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที$กาํหนดไว ้

3.5 คณะกรรมการมีหนา้ที$ในการเสนอค่าตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้อนมุตั ิโดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาใหโ้ครงสรา้งและ

อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเปา้หมายทั6ง

ระยะสั6นและระยะยาว 

3.6 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคน มีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัหินา้ที$และจดัสรรเวลาอยา่ง

เพียงพอ 

3.7 คณะกรรมการมีหนา้ที$ดแูลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงาน ในกรณีที$บรษัิทฯมี

บรษัิทย่อยและมีการลงทนุในกิจการอื$นอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัที$เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่งรวมทั6งบรษัิทย่อยและกิจการ

อื$นที$บรษัิทฯไปลงทนุ ใหมี้ความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.8 คณะกรรมการมีหนา้ที$จัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที$ประจาํปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยผลประเมินจะถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัหินา้ที$ต่อไป 

3.9 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคน มีความรู ้ความเขา้ใจเกี$ยวกบั บทบาท 

หนา้ที$ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทุกคนไดร้บั

การเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัหินา้ที$กรรมการอย่างสมํ$าเสมอ 
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3.10 คณะกรรมการมีหนา้ที$ดแูลใหม้ั$นใจว่า การดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที$จาํเป็น และมีเลขานุการบริษัทที$ มีความรูแ้ละประสบการณ์ที$จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบตั ิ7 สรรหาและพฒันาผูบ้ร ิหารระดบัสงูและการบร ิหารบุคลากร  

@.H คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหม้ั$นใจวา่ มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู

ใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที$จาํเป็นต่อการขบัเคลื$อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย  

4.2 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนการประเมินผลที$เหมาะสม สอดคลอ้งกบั

อตุสาหกรรมประกนัวินาศภยั  

 @.: คณะกรรมการควรสรา้งความเขา้ใจในโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที$อาจมีผลกระทบตอ่การบรหิาร

และการดาํเนินงานของกิจการ 

 4.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบรหิารและพัฒนาบุคลากรใหมี้จาํนวนความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์และ

แรงจงูใจที$เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยทุธข์ององคก์ร 

หลกัปฏิบตั ิ8 ส่งเสร ิมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมีความร ับผิดชอบ  

5.1 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกับดแูลใหบ้รษัิทฯมีการปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการกาํหนดขั6นตอนหรอื

กระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใช้

ประโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

5.2 คณะกรรมการควรใหค้วามสาํคัญและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที$ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการ

สรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูที้$เกี$ยวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดลอ้ม 

5.3 คณะกรรมการควรตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดลอ้ม และ

ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมเพื$อความยั$งยืนของกิจการ 

B.@ คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลโดยคาํนงึถึงผลกระทบ เพื$อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งยั$งยืน 

B.B คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที$

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั6งดแูลใหมี้การนาํเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ$มโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสี$ยง เพื$อใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ ตลอดจน

เตรยีมความพรอ้มเพื$อรองรบัเทคโนโลยีที$สรา้งความพลิกผนั (Disruptive Technology) และความเสี$ยงดา้นภยัคกุคามทางไซเบอร ์

(Cyber Risk) ที$อาจจะเกิดขึ 6น 

หลกัปฏิบตั ิ9 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายในที�เหมาะสม  
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6.1 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหม้ั$นใจว่า บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสี$ยงทั6งองคก์รอย่างเป็นระบบ  ให้

ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้ และดแูลใหมี้การทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี$ยงเป็นประจาํทกุปี และมีการ

ควบคมุภายในที$จะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสทิธิผล มีการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที$เกี$ยวขอ้ง  

C.9 คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯมีเงินกองทุนที$มั$นคงและเพียงพอรองรบัการดาํเนินธุรกิจทั6งใน

ปัจจบุนัและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทนุอย่างสมํ$าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื$องมือที$ใชด้แูลความเพียงพอ

ของเงนิกองทนุใหอ้ยู่ในระดบัที$มั$นคง 

C.: คณะกรรมการมีหนา้ที$จดัตั6งคณะกรรมการตรวจสอบที$สามารถปฏิบตัหินา้ที$ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและอิสระ 

C.@ คณะกรรมการมีหนา้ที$ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนที์$อาจเกิดขึ 6นไดร้ะหว่างบรษัิทฯกับ

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการหรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกันการใชป้ระโยชนอ์นัมคิวรในทรพัยส์ิน ขอ้มลูและโอกาสของบรษัิท

ฯ และการทาํธุรกรรมกบัผูที้$มีความสมัพนัธเ์กี$ยวโยงกบับรษัิทฯในลกัษณะที$ไม่สมควร  

C.B คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกับดแูลใหมี้การจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั$น ที$ชัดเจนและ

สื$อสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื$อใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

C.C คณะกรรมการมีหนา้ที$กาํกบัดแูลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรื$องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชี 6เบาะแส 

หลกัปฏิบตั ิ: ร ักษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู 

d.H คณะกรรมการมีหนา้ที$รบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคัญ

ต่าง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏบิติัที$เกี$ยวขอ้ง 

d.9 คณะกรรมการมีหนา้ที$ติดตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี 6 

7.3 ในกรณีที$กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการมีหนา้ที$ดแูลใหม้ั$นใจได้

วา่กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมีกลไกอื$นที$จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั6งนี 6ภายใตก้ารคาํนึงถึงสทิธิผูมี้ส่วน

ไดเ้สยี 

d.@ คณะกรรมการควรพิจารณาจดัทาํรายงานความยั$งยืนตามความเหมาะสม 

d.B คณะกรรมการควรกาํกับดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี$ทาํหนา้ที$ในการสื$อสารกับ

ผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีอื$น 

หลกัปฏิบตั ิ; สนับสนุนการมสี่วนร ่วมและการสื�อสารกบัผูถ้อืห ุน้  

8.1 คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั$นใจว่า ผูถื้อหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรื$องสาํคญัของบรษัิทฯ  

8.2 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารดาํเนนิการในวนัประชมุผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ 

และเอื 6อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน  

8.3 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที$ประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้ง

และครบถว้น 
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หมวด 2 สิทธ ิของผูถ้อืห ุน้และการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืห ุน้อย่างเทา่เทยีมกัน  

หลกัปฏิบตั ิ( สิทธ ิของผู้ถอืห ุน้  

 คณะกรรมการบรษัิท  ตระหนกัถึงความสาํคญัต่อผูถื้อหุน้ ผูซ้ึ$งมีสิทธิในความเป็นเจา้ของ  โดยควบคมุบรษัิทฯผ่าน

การแตง่ตั6งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ที$แทนตนในการตดัสินใจเกี$ยวกบัการเปลี$ยนแปลงที$สาํคญัของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ จึงสง่เสรมิ

ใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิตา่งๆ ดงันี 6 

1)   สิทธิในการซื 6อขายหรอืโอนหุน้ และ ไดร้บัใบหุน้ 
2)   สิทธิในการไดส้ว่นแบ่งในกาํไรของกิจการ  
3)   สิทธิการไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอยา่งเพยีงพอ 

4)   สิทธิในการทราบขอ้มลูเกี$ยวกบั วนั เวลา สถานที$ และ วาระการประชมุผูถื้อหุน้ และ กฎเกณฑว์ิธีการในการเขา้

รว่มประชมุ ตลอดจนขอ้มลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถว้น 

5)   สิทธิการเขา้รว่มประชมุเพื$อใชส้ทิธิออกเสยีงในที$ประชมุผูถ้ือหุน้ 
6)   สิทธิในการซกัถามในที$ประชมุ และ สง่คาํถามลว่งหนา้ 
7)   สิทธิในการแต่งตั6งหรอืถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
8)   สิทธิในการแต่งตั6งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าสอบบญัชี และเรื$องที$มีผลกระทบต่อบรษัิทฯ 
 

1.(. การประชุมผู้ถอืหุน้  

  1)  คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุและส่งเสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อ

หุน้ 

2)  คณะกรรมการบรษัิท  กาํหนดใหมี้การเปิดเผย ขอ้มลู วนั เวลา สถานที$ และวาระการประชุม โดยมีคาํชี 6แจงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติที$ขอ ตามที$ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถื้อหุน้ หรอืใน

เอกสารแนบวาระการประชมุ  

  3)  คณะกรรมการบรษัิท  มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่ง

คาํถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

4)  คณะกรรมการบรษัิท  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื$อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน

เสยีงได ้และไดก้าํหนดใหมี้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย H คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

1.2 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืห ุน้  

  1)  คณะกรรมการส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯนาํเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถ้ือหุน้ ทั6งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนับ

คะแนนและแสดงผล เพื$อใหก้ารดาํเนนิการประชมุสามารถกระทาํ ไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยาํ 

2)  กรรมการทกุคนตอ้งเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถาม ประธาน คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ใน

เรื$องที$เกี$ยวขอ้งได ้
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  3)  ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯตอ้งจดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที$วาระนั6นมหีลายรายการ เช่น วาระ

การแตง่ตั6งกรรมการ 

4)  คณะกรรมการบรษัิทส่งเสรมิใหมี้บคุคลที$เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุสามัญ

และวิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท้ี$ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

5)  คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที$สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี$ยวโยง การ

ทาํรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ$งสนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื$อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั  

  6)  ประธานในที$ประชุมจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั6งคาํถาม

ต่อที$ประชมุในเรื$องที$เกี$ยวขอ้งกบับรษัิทฯได ้

1.5. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืห ุน้  

1)  รายงานการประชมุผูถื้อหุน้มีการบนัทึกการชี 6แจงขั6นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ี$ประชุม

ทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั6งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั6งประเด็น หรอืซักถาม นอกจากนี 6 ตอ้งบันทึกคาํถามคาํตอบ 

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คัดคา้น และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงตอ้งบันทึกรายชื$อ

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการที$ลาประชมุดว้ย 

2)  บรษัิทฯตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัและวิสามัญผูถื้อ

หุน้ในวนัทาํการถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

หลกัปฏิบตั ิ2 การปฏบิัตติอ่ผู้ถอืห ุน้อย่างเทา่เทยีมกนั  

ถือหุน้ทกุราย ทั6งผูถื้อหุน้ที$เป็นผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ที$ไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย  รวมทั6งผูถื้อ

หุน้ต่างชาต ิและนกัลงทนุสถาบนั ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิที$เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บรษัิทฯจึงตอ้งสรา้งความมั$นใจใหก้บัผูถ้ือ

หุน้ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดแูลใหก้ารใชเ้งนิของผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมั$นใจใน

การลงทนุกับบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบติั และปกป้องสทิธิขั6นพื 6นฐานอย่างเท่าเทียม

กนั ดงันี 6 

1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย สามารถเสนอชื$อบคุคลเพื$อเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการลว่งหนา้ในเวลาอนัสมควร  

2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที$ไม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธิออกเสยีงโดยมอบฉันทะใหผู้อ้ื$นมาประชุม

และออกเสยีงลงมติแทน  

3) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย สามารถเสนอเพิ$มวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

@) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุคน สง่คาํถามไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

5) คณะกรรมการบรษัิท  ไดก้าํหนดนโยบายป้องกันการใชข้อ้มลูภายในที$มีผลต่อการซื 6อขายหลกัทรพัย ์ เพื$อเป็น

มาตรการป้องกนักรณีที$ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื$อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื$นในทางมิ

ชอบ  
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6) คณะกรรมการบริษัท  กาํหนดใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกับส่วนไดเ้สียของตนและ

ผูเ้กี$ยวขอ้ง เพื$อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที$อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถ

ตดัสินใจเพื$อประโยชนข์องบรษัิทฯโดยรวม ทั6งนี 6 กรรมการและผูบ้รหิารที$มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที$ทาํกับบรษัิทฯ ไม่ควรมีส่วน

รว่มในการตดัสนิใจทาํธรุกรรมดงักลา่ว  

2.(. การใหข้อ้มลูกอ่นการประชุมผูถ้ ือห ุน้  

  1) คณะกรรมการบรษัิท ดแูลใหบ้รษัิทฯแจง้กาํหนดการประชมุ พรอ้มระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯอยา่งนอ้ย 9h วนัก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหบ้รษัิทฯแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถงึ กฎเกณฑต์่างๆ ที$ใชใ้นการประชมุ ขั6นตอนการออก

เสยีงลงมติ รวมทั6งสทิธิการออกเสยีงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุน้ 

3) คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหจ้ดัทาํหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้เป็นภาษาองักฤษทั6งฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกับ

หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ที$เป็นฉบบัภาษาไทย 

2.2. การคุม้ครองสิทธิของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

1) คณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเพิ$มวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ใหช้ัดเจน

เป็นการลว่งหนา้ เพื$อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการพิจารณาว่าจะเพิ$มวาระที$ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรอืไม่ 

  2) คณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ัดใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื$อบุคคลเพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวัน

ประชมุผูถื้อหุน้ โดยตอ้งระบขุอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัแิละมีการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื$อ 

3) คณะกรรมการบริษัท  กาํหนดให ้ผูถื้อหุน้ที$เป็นผูบ้ริหารไม่สามารถเพิ$มวาระการประชุมที$ไม่ไดแ้จ้งเป็นการ

ลว่งหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที$ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

 4) คณะกรรมการบรษัิท  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแต่งตั6งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 

หมวด 3 บทบาทของผูม้สี ่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียซึ$งเป็นกลุ่มที$ตอ้งไดร้บัการดูแลตามสิทธิที$มีตาม

กฎหมายตลอดจนการใหค้วามคุม้ครองและรกัษาสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย และบรษัิทฯจะไม่กระทาํการใดๆ ที$เป็นการละเมิด

สทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สยี จึงยดึถือแนวในการปฏิบตัิที$ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคต่อทกุฝ่ายโดยกาํหนดบทบาทของบรษัิทฯ ต่อผูม้ี

สว่นไดเ้สยีที$สาํคญั ดงันี 6 

(.  ผู้ถอืห ุน้ บรษัิทฯ ยดึมั$นการดาํเนินธรุกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและจดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและระบบบรหิาร

ความเสี$ยงที$เพียงพอและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนเสรมิสรา้งธุรกิจใหแ้ข็งแกรง่เพื$อสรา้งผลประโยชนใ์นระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ มุ่งมั$นที$จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที$ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้เพื$อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้ และสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิขั6นพื 6นฐานที$พงึไดร้บัตามกฎหมาย และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ อาทิสิทธิในการเขา้รว่ม
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ประชมุสามญัผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ การเลอืกตั6งกรรมการ การพจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรและการ

ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารการดาํเนินธุรกิจที$สาํคัญของบรษัิทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัต่อเหตกุารณ ์โดยผ่านช่องทางตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบรษัิทฯ นอกเหนือจากสทิธิขา้งตน้ 

2. ลกูคา้  บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักับการใหบ้รกิารที$ดีเพื$อใหล้กูคา้มีความพงึพอใจและเชื$อมั$นในการใหบ้รกิารของ

บรษัิทฯ โดยการพฒันาการบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลา ควบคู่ไปกับการ

พฒันาผลิตภณัฑท์ี$มีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื$อใหล้กูคา้มีความพึงพอใจสงูสดุและอาํนวยความสะดวกดา้น

ช่องทางต่างๆ เพื$อใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง้่าย ตลอดจนใหข้อ้มลูข่าวสารเกี$ยวกับ ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารอย่าง

ถกูตอ้ง 

บรษัิทฯ จดัใหม้หีน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์เพื$อทาํหนา้ที$ใหบ้รกิารตอบขอ้ซกัถามต่างๆของลกูคา้ทั6งดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน

เบื 6องตน้ ตลอดจนหน่วยงานรบัเรื$องรอ้งเรยีน เพื$อดาํเนินการประสานงานไปยงัหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้งเพื$อแกไ้ขปัญหาใหก้ับ

ลกูคา้ นอกจากนี 6บรษัิทฯ ยงัจดัช่องทางรบัเรื$องรอ้งเรยีนสาํหรบัลกูคา้ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ อีกดว้ย 

3. พนักงาน บรษัิทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที$มีค่าอย่างยิ$ง ที$มีส่วนช่วยใหเ้ป้าหมายของบรษัิทฯ บรรลุผล

สาํเรจ็  

  บรษัิทฯ ปฏิบัติต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค และจัดใหมี้การใหร้างวลั หรอืแต่งตั6งโยกยา้ยอย่างเหมาะสมโดย

ตั6งอยู่บนพื 6นฐานตามความรู ้ความสามารถ ของพนักงาน รวมทั6งจัดฝึกอบรมใหพ้นักงานไดร้บัความรูเ้กี$ยวกับผลิตภณัฑ์

ประกันภัยอย่างสมํ$าเสมอ เพื$อสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี 6บริษัทฯ ยังส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนแสดง

ความสามารถอย่างเต็มที$ ตลอดจนรบัฟังขอ้เสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั6นโดยไม่เลือกปฏิบติั ในการพิจารณาผลงาน 

บรษัิทฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม  

บรษัิทฯ กาํหนดเรื$องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายกาํหนด

อัตราค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานในระดับ ที$เทียบเคียงไดก้ับบริษัทประกันวินาศภัยชั6นนาํแห่งอื$น ๆ การกาํหนด

ค่าตอบแทนในระยะสั6น พิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี และระยะยาว พิจารณาจากการวัดผลการ

ปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard  

 รวมทั6งดูแลใหมี้การปรบัปรุงสวัสดิการพนักงานใหส้อดคลอ้งกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื$อใหพ้นกังานมี

คณุภาพชีวิตที$ดี ตลอดจนสนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรู ้ความเขา้ใจ ในการบรหิารจัดการเงิน การเลอืกนโยบายการลงทุนที$

สอดคลอ้งกับช่วงอาย ุระดบัความเสี$ยง นอกจากนี 6บรษัิทฯ ยงัจัดใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชนอ์ื$น ๆ สาํหรบัพนกังาน อาทิ 

กองทนุสาํรองเลี 6ยงชีพ สวสัดกิารเงนิกูพ้นกังาน และการตรวจสขุภาพประจาํปี 

 7. ค ูค่า้  บรษัิทฯดาํเนนิธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏบิตัิตอ่คู่คา้ทกุรายดว้ยความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั รวมทั6ง

ปฏิบัติตามเงื$อนไขทางการคา้และสญัญาระหว่างกันอย่างเครง่ครดั ใหค้วามสาํคัญอย่างยิ$งในการคัดเลือกคู่คา้ที$เหมาะสม 

โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคู่คา้ที$มีจรยิธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีชื$อเสยีงที$ด ี
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8. คูแ่ข ่ง  บรษัิทฯยึดมั$นในการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยจรยิธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้

ของคู่แข่งโดยวิธีฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบัติภายใตก้ติกาการแข่งขันที$ดี ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีที$ไม่

เหมาะสม ไม่ทาํลายชื$อเสยีงของคู่แข่งดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย  

9. เจ้าหนี@  บรษัิทฯยึดมั$นในการปฏิบัติเรื$องการชาํระหนี 6ตามกาํหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่งครดั

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี 6ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื$องเงื$อนไขการคํ6าประกัน การบริหารเงินทุน กรณีที$ไม่

สามารถปฏิบติัตามเงื$อนไขที$ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตทุาํใหผิ้ดนัดชาํระหนี 6 บรษัิทฯจะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี 6ทราบล่วงหนา้โดยไม่

ปกปิดขอ้เทจ็จรงิเพื$อรว่มกันพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตสุมผล รวมถึงการบรหิารจดัการเงินทนุ

ใหมี้โครงสรา้งที$เหมาะสม เพื$อรกัษาความเชื$อมั$นต่อเจา้หนี 6 

:. ลกูหนี@   บรษัิทฯยึดมั$นในการปฎิบติัตามสญัญาระหว่างกนัอยา่งเครง่ครดั กรณีที$ลกูหนี 6มีเหตทุี$ไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื$อนไขที$ตกลงกันไวไ้ด ้จนเป็นเหตใุหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี 6 บรษัิทฯจะเขา้เจรจาเพื$อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล 

;. บร ิษทัฯ ไดต้ระหนักถงึความร ับผิดชอบตอ่ผูม้ ีสว่นไดเ้สยีโดยรวมดงันี@ 

8.1 สังคมแ ละสิ�งแวดล้อม   บริษัทฯตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมั$นใหก้ารสนับสนุน

ช่วยเหลือและเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ ที$เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและชมุชนอย่างสมํ$าเสมอ 

8.2.สิทธ ิมนุษยชน บรษัิทฯยึดมั$นในหลกัสทิธิมนษุยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี$ยวกบัสิทธิมนษุยชน โดยให้

พนกังานทกุคน มีสิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคเทา่เทียมกันในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพ

การงาน ภายใตข้อ้บงัคบัการทาํงานของบรษัิทฯ และจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังาน เพื$อนาํหลกัสิทธิมนษุยชน

ไปปรบัใชใ้นการปฏิบติังาน 

8.3. ทร ัพยส์ ินทางปัญญา บรษัิทฯปฏิบัติตามกฎหมายเกี$ยวกับทรพัยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบายไม่

สนบัสนนุการดาํเนินการที$มีลกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยสิ์นทางปัญญาทกุประเภท โดยพนกังานทกุคนมีหนา้ที$ตอ้ง

ปกป้องรกัษาความลับอันเกี$ยวกับทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ระบบ

คอมพิวเตอร ์จนถึงคู่มือการปฏิบัติงาน และอื$นๆ ที$พนักงานไดส้รา้งสรรคข์ึ 6นในระหว่างการปฏิบัติงานโดยไดร้บั

มอบหมายจากบรษัิทฯ ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนตอ้งไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้$นไปใช้โดยไม่ได้รบั

อนญุาตจากเจา้ของผลงาน 

8.4. การตอ่ตา้นการทจุร ิตคอรร์ปัช ั�น บรษัิทฯไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิเพื$อตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชั$น ที$ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และไดเ้ผยแพรใ่หพ้นกังาน คู่คา้ และบุคคลทั$วไป ทราบ เพื$อ

ปฎิบัติตามโดยเคร่งครดั บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั$น ทั6งนี 6บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้ีช่องทางการรายงานและแจง้เบาะแสการทจุรติ เมื$อพบเห็นการ

กระทาํที$เป็นการทจุรติคอรร์ปัชั$น และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสใหมี้ความปลอดภยั 
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หมวด 4 โครงสร ้างและหน้าท ี�ของคณะกรรมการ  

4.( คณะกรรมการบร ิษทั  

4.1.H โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการบริษัทฯประกอบดว้ยกรรมการที$มีคุณสมบติัหลากหลาย ทั6งในดา้น

ประวตัิการศกึษา ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น รวมถึงการไม่จาํกดัเรื$อง เพศ และ

อาย ุเพื$อใหม้ั$นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที$จาํเป็นต่อการบรรลวุัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของ

องคก์ร 

คณะกรรมการของบรษัิท  มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า d ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

H ใน : ของกรรมการทั6งคณะ และกรรมการที$เป็นผูบ้รหิารไม่เกิน H ใน : ของกรรมการทั6งคณะ 

ประธานกรรมการ  เป็นกรรมการอิสระตามคาํนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  กับฝ่ายบรหิาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

เพื$อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที$ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการบรหิารงานประจาํ 

คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที$กฎหมายกําหนด  รวมทั6งเป็นผู้ที$ มีความรู  ้ความ

เชี$ยวชาญ ประสบการณ ์ ทกัษะ ที$หลากหลายเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหนา้ที$ความ

รบัผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ สามารถอทิุศเวลาและความพยายามใหก้บัการ

เป็นกรรมการบรษัิท ไดอ้ย่างเต็มที$ 

4.1.2 กรรมการอสิระ ตอ้งมีคณุสมบตัเิพ ิ�มเตมิดงัน ี @  

H) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ H ของจาํนวนหุน้ที$มีสทิธิออกเสยีงทั6งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ทั6งนี 6 ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี$เกี$ยวขอ้งดว้ย 

9) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที$มีส่วนรว่มบรหิาร ลกูจา้ง พนกังาน ที$ปรกึษาที$ไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูมี้

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 9 ปี ทั6งนี 6 ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที$กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที$ปรกึษาของสว่นราชการซึ$งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอื

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3) ไม่เป็นบคุคลที$มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที$เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี$นอ้ง และบตุร รวมทั6งคู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอื

บคุคลที$จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 

@) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที$อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั6งไม่
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เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที$มีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูที้$มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 9 ปี  ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที$กระทาํเป็นปกติเพื$อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี$ยวกับสินทรพัยห์รอืบรกิาร หรือการให ้หรอืรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ยื้ม ค ํ6าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี 6สิน รวมถึงพฤติการณอื์$น

ทาํนองเดียวกนั ซึ$งเป็นผลใหบ้รษัิทฯหรอืคู่สญัญามีภาระหนี 6ที$ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ$ง ตั6งแต่รอ้ยละ : ของสินทรพัย์

ที$มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั6งแต่ 9D ลา้นบาทขึ 6นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ$ากว่า ทั6งนี 6 การคาํนวณภาระหนี 6

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการที$เกี$ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุว่า

ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี 6ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี 6ที$

เกิดขึ 6นในระหว่าง H ปี ก่อนวนัที$มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

B) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที$มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบัญชี ซึ$งมี

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษัิทฯสงักดัอยู่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 9 ปี 

C) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ$งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที$ปรกึษากฎหมายหรอืที$

ปรกึษาทางการเงิน ซึ$งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 9 ลา้นบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที$มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนั6นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 9 ปี 

d) ไม่เป็นกรรมการที$ไดร้บัการแต่งตั6งขึ 6นเพื$อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถือหุน้ซึ$งเป็นผูท้ี$เกี$ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

h) ไม่ประกอบกิจการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที$มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรอืบรษัิท

ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที$มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที$มีสว่นรว่ม บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที$ปรกึษาที$

รบัเงนิเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ H ของจาํนวนหุน้ที$มสีทิธิออกเสยีงทั6งหมดของบรษัิทอื$น ซึ$งประกอบกิจการ

ที$มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที$มีนยักบักิจการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

o) ไม่มีลกัษณะอื$นใดที$ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี$ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท                     

4.1.3 บทบาทและหน้าท ี�ของคณะกรรมการบร ิษัท  

คณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจและหนา้ที$ในการจดัการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ

ของที$ประชุมผูถื้อหุน้ ทั6งนี 6 คณะกรรมการไม่สามารถอนมุตัิหรอืพิจารณากาํหนดเป็นประการใดๆ เวน้แต่ไดร้บัความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที$เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ คณะกรรมการ
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บริษัทมีบทบาทหนา้ที$และความรบัผิดชอบในการกาํหนดกรอบการกาํกับดูแลกิจการที$ดี กลยุทธ์และนโยบายที$

สาํคญั ดแูลใหบ้รษัิทฯมีกลไกในการควบคมุ กาํกบั ที$มปีระสทิธิผล และติดตามดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทฯอย่าง

ต่อเนื$อง เพื$อใหบ้รษัิทฯดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส รบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใตห้ลกัการการกาํกับ

ดแูลกิจการที$ดี และสรา้งคณุค่าใหบ้รษัิทฯอย่างเหมาะสมในระยะยาว โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 6 

H) กาํหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธข์องบรษัิทฯ ซึ$งตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี 6 

H.H) กาํหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั6งพิจารณาอนุมัติ

นโยบาย และกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบรษัิทฯ โดยกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯคาํนงึถึงการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ยั$งยืน และหลกีเลี$ยงการรบัความเสี$ยงที$เกินกว่าระดบัความเสี$ยงที$ยอมรบัได ้รวมถึงการตดิตามประเมินผล

ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน 

1.2) มีสว่นรว่มในการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิทฯ เพื$อใหผู้บ้รหิารและพนกังานมี

จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั คณะกรรมการมีหนา้ที$พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกลยทุธข์อง

บรษัิทฯในรอบปีบญัชีที$ผ่านมา และตดิตามดแูลใหมี้การนาํกลยทุธข์องบรษัิทฯไปปฏิบตั ิ

1.3) กาํกับดูแลใหบ้รษัิทฯมีนโยบายการกาํกับดูแลความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพื$อป้องกัน

ไม่ใหเ้กิดการกระทาํเพื$อประโยชนส่์วนตนหรอืพวกพอ้ง หรอืเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ

การคาํนงึถึงความเสี$ยงที$สาํคญัของบรษัิทฯ 

1.4) กาํกับดแูลใหบ้รษัิทฯมีนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั$น การประเมินความเสี$ยงดา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั$น รวมถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

1.5) กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯมีนโยบายรบัเรื$องรอ้งเรยีนและกระบวนการแจง้เบาะแสภายใน 

องคก์ร (Whistle blowing policy and procedure) ที$มีประสิทธิภาพ เพื$อใหมี้การสอดส่องดูแลและรายงานการ

กระทาํที$อาจผิดกฎหมาย ขดัต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.6) กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯมีนโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อตา้นการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถึงแนวปฏิบตัิตา่งๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

1.7) กาํกับดแูลใหบ้ริษัทฯมีการกาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลกัษณอ์ักษรโดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานใน

หน่วยงานที$ก่อใหเ้กิดความเสี$ยงที$สาํคัญอย่างเหมาะสมสะทอ้นวัตถุประสงคแ์ละความเสี$ยงของแต่ละ

หน่วยงาน โดยคาํนึงถึงความมั$นคงในระยะยาวของบรษัิทฯ รวมถึงไม่สรา้งแรงจูงใจในการทาํธุรกรรมที$

ก่อใหเ้กิดความเสี$ยงมากเกินไป จนกระทบต่อความมั$นคงของบรษัิทฯและผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนัภยั 

1.8) กาํหนดใหบ้รษัิทฯมีบทบัญญตัิเกี$ยวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ จรยิธรรมของ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื$อยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิภายในบรษัิทฯ 
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1.9) กาํกับดแูลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสูงของบริษัทฯ  ที$มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั6ง ประธานเจ้าหนา้ที$บริหารและ

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เป็นหัวหนา้คณะผูบ้รหิารระดับสงู เพื$อรบัผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรษัิท  

9) กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯมีกระบวนการ และกลไกในการควบคมุ ตดิตามและตรวจสอบที$มีประสทิธิผล  

ซึ$งตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี 6 

9.H) กาํหนดโครงสรา้งบรษัิทฯใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที$ในการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการ 

กําหนดบทบาทหนา้ที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรหลักใน

หนว่ยงานควบคมุต่างๆ อย่างชดัเจน เพื$อใหมี้การกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม 

9.9) กาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี$ยงตามที$กฎหมายกาํหนด เหมาะสมกับ

ลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษัิทฯมีระบบบรหิารความ

เสี$ยงที$มีประสทิธิภาพ สามารถรองรบัความเสี$ยงที$สาํคญั และควบคมุความเสี$ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที$ยอมรบัได ้

รวมถงึ กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที$มีประสทิธิภาพ 

9.:) พจิารณาแต่งตั6งคณะกรรมการชดุย่อย ที$เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของ

ธุรกิจ เพื$อช่วยสนับสนุนการทําหน้าที$ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง พิจารณาการเปลี$ยนแปลง

องคป์ระกอบและการเปลี$ยนแปลงที$มีนัยสาํคัญต่อการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยและกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที$ของคณะกรรมการชดุย่อย  

  9.@) กาํกบัดแูลการสอบบญัชีของบรษัิทฯ โดยครอบคลมุถึงเรื$อง ดงัตอ่ไปนี 6 

  9.@.H) คดัเลือก แต่งตั6ง และถอดถอน กาํหนดค่าตอบแทน แก่ผูส้อบบญัชี ที$มีความ

เป็นอิสระ มีความรูค้วามเขา้ใจเกี$ยวกบัการดาํเนินธุรกิจประกันภยั และการประเมินมลูค่าสาํรอง

ประกันภัย และไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

9.@.9) กําหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทาํรายงาน (management letter) และข้อคิดเห็นจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ เสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิท   

2.4.3) จัดใหมี้การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กบัผูส้อบบญัชีเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละหนึ$งครั6ง โดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย 

9.B) กาํกบัดแูลใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย และ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจาํทกุปี เพื$อใหม้ั$นใจว่าคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ่ ยังคงสามารถปฏิบติัหนา้ที$ตามบทบาทหนา้ที$ความรบัผิดชอบที$ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมี
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ประสทิธิผล ทั6งนี 6อาจกาํหนดใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานเป็นในรูปแบบของกรรมการองคร์วมทั6งคณะ 

หรอืเป็นรายบคุคลก็ได ้

9.C) กาํกบัดแูลการกาํหนดนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที$ดี เพื$อใหฝ่้ายบรหิารนาํไปปฏิบตัิ ซึ$ง

รวมถึงการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื$อนาํมาพิจารณาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้น

รายงานประจาํปี 

9.d) กาํกับดูแลใหบ้รษัิทฯมีกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินที$ถกูตอ้งและน่าเชื$อถือ และ

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่างๆ อย่างถกูตอ้งเพียงพอ ทนัเวลา ต่อสาธารณะและหนว่ยงานกาํกบัตามกฎหมาย

และมาตรฐานที$เกี$ยวขอ้ง  

:) ติดตามกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทฯอย่างต่อเนื$อง ซึ$งตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดอย่างนอ้ย 

ดงัตอ่ไปนี 6 

:.H) กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทฯปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ 

3.2) กาํกับดูแลและติดตามการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที$

กาํหนดไว ้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

:.:) กาํกับดูแลใหบ้รษัิทฯมีเงินกองทุนที$ มั$นคงและและเพียงพอ รองรบัการดาํเนินธุรกิจทั6งใน

ปัจจุบนัและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทนุอย่างสมํ$าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรอืเครื$องมือที$ใช้

ดแูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุใหอ้ยูใ่นระดบัที$มั$นคง 

:.@) กาํกับดูแลใหผู้บ้รหิารรายงานเรื$องที$สาํคัญของบริษัทฯและมีกระบวนการในการรายงาน

ขอ้มลู เพื$อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอที$จะปฏิบตัิตามอาํนาจ หนา้ที$ และ ความ

รบัผิดชอบไดอ้ย่างสมบรูณ ์

:.B) กาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯมีการปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการกาํหนดขั6นตอนหรอื

กระบวนการในการเสนอขายและชดใชเ้งินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิด หรอืประโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้  

@) หนา้ที$และความรบัผิดชอบอื$นๆ ของกรรมการบรษัิท 

  @.H) ปฎิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยัและกฎหมายอื$นที$เกี$ยวขอ้ง 

 @.9) ปฏิบตัิหนา้ที$ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื$อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั คาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

บรษัิทฯและผูเ้อาประกนัภยัเป็นสาํคญั ตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที$กรรมการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนหรอื

กระทาํการที$ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษัิทฯ รวมทั6งปฏิบตัิตาม วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ของบรษัิทฯ มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี$ประชมุผูถื้อหุน้ 
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@.:) เขา้ใจบทบาทหนา้ที$และความรบัผิดชอบของตนเอง รวมทั6งมีส่วนรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะที$เป็นประโยชนใ์นการประชุม ปฏิบตัิหนา้ที$ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ รวมถึงเขา้

รว่มประชมุคณะกรรมการทกุครั6ง เวน้แต่มีเหตจุาํเป็น 

@.@) ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ สมเหตสุมผล อยู่บนพื 6นฐานของการมีขอ้มลูที$เพียงพอสาํหรบัการ

ตัดสินใจ ทั6งนี 6เพื$อไม่ใหเ้กิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ในกรณีการประชุมคณะกรรมการซึ$งมี

วาระที$กรรมการคนใดมีผลประโยชนเ์กี$ยวขอ้ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ

ทราบและไม่เขา้ไปมีสว่นรว่มหรอืมีสว่นเกี$ยวขอ้งในการตดัสนิใจหรอืลงมติในการประชมุวาระนั6น 

4.5) ดาํเนินการอื$นๆ เพื$อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บังคบั และมติของที$ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทฯ 

@.C) สนบัสนนุใหก้รรมการที$ไม่เป็นผูบ้รหิารสามารถประชุมระหว่างกันเองได ้โดยมอบหมายให้

เลขานกุารบรษัิท  เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เมื$อไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการที$ไม่เป็นผูบ้รหิาร  

@.d) จัดทาํรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ในการจัดทาํรายงาน

ทางการเงนิไวใ้นรายงานประจาํปี 

@.h) กาํหนดใหมี้การจัดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ตลอดทั6งปี โดยจะจัดทาํตาราง

ดงักล่าว ในที$ประชมุคณะกรรมการครั6งสดุทา้ยของปี เพื$อแจง้ใหก้รรมการทกุท่านทราบตารางการประชุม 

เพื$อวางแผนการเขา้รว่มประชมุ 

@.o) กาํหนดใหก้รรมการทุกท่านมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อย่างนอ้ยรอ้ยละ dB ของการ

ประชมุทั6งปี  

4.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการ ไดแ้ต่งตั6งคณะกรรมการชดุย่อย เพื$อพจิารณาประเด็นสาํคญัเฉพาะเรื$องอย่างรอบคอบ กลั$นกรอง 

ขอ้มลูและเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบต่อไป คณะกรรมการ กาํหนดใหมี้การเปิดเผยบทบาท

และหนา้ที$ของคณะกรรมการชดุย่อย จาํนวนครั6งของการประชุม จาํนวนครั6งที$กรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชุม และรายงาน

ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยไวใ้นรายงานประจาํปี 

 4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย : ท่าน อย่างนอ้ยหนึ$งท่านตอ้งมีความรู ้

ความเขา้ใจ ประสบการณด์า้นบญัชี มีวาระการดาํรงตาํแหนง่ มีหนา้ที$รบัผิดชอบดงันี 6  

  1)  สอบทานใหบ้รษัิทฯ   มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถึง

กระบวนการอื$นที$เกี$ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั$น   
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2)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั6ง  โยกย้าย เลิกจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนกาํหนดแนวทางการปฏิบัติงานและกาํหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

:)  สอบทานการบรหิารความเสี$ยงตามกรอบการบรหิารความเสี$ยงของบรษัิทฯ ว่ามีการบรหิารความเสี$ยง

อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ$งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ทั6งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของงาน 

@)  สอบทานใหบ้รษัิทฯ   ปฏิบตัิหนา้ที$ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

B)  พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั6งบุคคลซึ$งมีความเป็นอิสระ เพื$อทาํหนา้ที$เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ  

และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดังกลา่ว  รวมทั6งเขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชุม

ดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ  H  ครั6ง 

6)  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ในกรณีที$มีรายการเกี$ยวโยงกัน  หรือรายการที$อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทั6งนี 6เพื$อใหม้ั$นใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตสุมผล  และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิทฯ  

7)  สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั$น ตลอดจนมีการประเมินความ

เสี$ยงดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั$นที$อาจเกิดปัญหาในทกุกระบวนการ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท

ทราบ 

8) สอบทานการปฏิบตัิและการเปลี$ยนแปลงนโยบายรวมถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการที$ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั6ง 

9)  จัดทาํรายงานการกาํกับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บรษัิทฯ  ซึ$งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย

ดงัตอ่ไปนี 6 

9.H)  ความเห็นเกี$ยวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที$เชื$อถือไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท

ฯ  

9.2)  ความเหน็เกี$ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ  

9.3)  ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

9.4)  ความเหน็เกี$ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
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9.5)  ความเหน็เกี$ยวกบัรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

9.6)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 

9.7)  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที$คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที$ตาม

กฎบตัร (Charter) 

9.8)  รายการอื$นที$เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั$วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที$และความ

รบัผิดชอบที$ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

ทั6งนี 6โดยกาํหนดใหมี้การประชมุ อย่างนอ้ย C ครั6งตอ่ปี 

4.2.2  คณะกรรมการสรรหาและพ ิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ อย่างนอ้ย : ท่าน โดยประธาน

คณะกรรมการ และกรรมการอย่างนอ้ยอีก H ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง : ปี โดยมีหนา้ที$

รบัผิดชอบดงันี 6 

H)  ดา้นการสรรหา 

H.H)  กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื$อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกับลกัษณะขององคก์ร 

เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื$อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ เปิดรบัการเสนอชื$อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้รษัิทฯ

ภายนอกใหช่้วยสรรหา การพิจารณาบคุคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรอืการใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอ

ชื$อบคุคลที$เหมาะสม เป็นตน้ 

H.9)  ดาํเนินการพิจารณารายชื$อบุคคลที$ไดร้บัการเสนอชื$อและคัดเลือกบุคคลที$มีคุณสมบัติ

สอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที$กาํหนดไว ้ 

H.:)  ตรวจสอบใหร้อบคอบว่า บคุคลที$จะถกูเสนอชื$อนั6นมีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานทางการ 

H.@)   ดาํเนินการทาบทามบคุคลที$มีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที$กาํหนดไว ้เพื$อจะ

ไดม้ั$นใจว่าบคุคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมารบัตาํแหน่งกรรมการของบรษัิท หากไดร้บัการแต่งตั6งจากผูถ้ือ

หุน้ 

H.B)  เสนอชื$อใหค้ณะกรรมการเพื$อพิจารณาและบรรจุชื$อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื$อใหผู้้

ถือหุน้พจิารณาแต่งตั6งตอ่ไป  

H.C)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจไดร้บัมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหา

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ก็ได ้ 

9)  ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

9.H)  ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที$ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 
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9.9)  พิจารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิทอื$นที$อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกบับรษัิทฯ 

9.:)  กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื$อใหเ้กิดผลงานตามที$คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรม

และเป็นการตอบแทนบคุคลที$ช่วยใหง้านของบรษัิทฯประสบผลสาํเรจ็ 

9.@)  ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการ

จ่ายค่าตอบแทนของแตล่ะรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม  

9.B)  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที$หน่วยงานทางการกําหนดหรือ

ขอ้แนะนาํที$เกี$ยวขอ้ง  

3)  ดาํเนินการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

กาํหนดใหมี้การประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 2 ครั6งต่อปี 

4.2.5 คณะกรรมการลงทุน  ประกอบดว้ยกรรมการ อย่างนอ้ย : ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อย่างนอ้ยอกี H ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ : ปี โดยมีหนา้ที$รบัผิดชอบดงันี 6 

H) จดัทาํกรอบนโยบายการลงทนุ เพื$อขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท 

9) พิจารณาอนมุัติแผนการลงทนุของบรษัิทฯที$สอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทนุ และ นโยบายการ

บรหิารความเสี$ยงรวม 

:) กาํกับดแูลการลงทนุของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ นโยบายการบรหิารความเสี$ยง 

รวมระเบียบวิธีปฏิบตัเิกี$ยวกบัการลงทนุ และขอ้กาํหนดของกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง 

@) กาํกับดแูลในเรื$องธรรมาภิบาล ความโปรง่ใส และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์$เกี$ยวกับ

ธุรกรรมการลงทนุของบรษัิทฯ 

B) กาํกับดแูล ระบบงาน บคุลากร และขอ้มลูที$ใชป้ระกอบการลงทนุของบรษัิทฯ ใหม้ีความเพียงพอตอ่การ

ดาํเนินงาน 

C) บรหิารเงนิลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุ ที$ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

d) รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมํ$าเสมอ 

กาํหนดใหมี้การประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 2 ครั6งต่อปี 

4.2.7 คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท ี�ด  ีประกอบดว้ยกรรมการ อย่างนอ้ย : ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ 

และกรรมการอยา่งนอ้ยอีก H ทา่น ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ : ปี โดยมีหนา้ที$รบัผิดชอบดงันี 6 

1) ดา้นการกาํกบัดูแูลกิจการที$ด ี

1.1) จดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที$ดี (Good Corporate Governance Policy)  

1.2) พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที$ดีอย่างสมํ$าเสมอ  
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1.3)  จัดทาํรายงานผลการประเมินการกาํกับดแูลกิจการที$ดีประจาํปีเพื$อรายงานคณะกรรมการ

พรอ้มทั6งนาํเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื$อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

9)  ดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั$น 

2.1) จดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัเกี$ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั$น  

2.2) พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี$ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชั$นอย่างสมํ$าเสมอ  

2.3 ) จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$ นประจําปีเพื$อรายงาน

คณะกรรมการ พรอ้มทั6งนาํเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื$อแก้ไขปรับปรุงตามความ

เหมาะสม 

:)  ปฏิบตัิงานอื$นใด ที$คณะกรรมการมอบหมาย 

กาํหนดใหมี้การประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 2 ครั6งต่อปี 

4.2.8 คณะกรรมการบร ิหารความเสี�ยง   ประกอบดว้ยกรรมการที$เป็นผูบ้รหิารมาจากหน่วยงานต่างๆ ที$มี

ความรูค้วามเขา้ใจธุรกิจ และความเสี$ยงหลกัขององคก์ร โดยมีหนา้ที$รบัผิดชอบดงันี 6 

H) กาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสี$ยงเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

2) ประเมินความเพยีงพอของกลยทุธก์ารบรหิารจดัการความเสี$ยง รวมถงึประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน 

การบรหิารจดัการความเสี$ยง โดยขอบเขตของการบรหิารจดัการความเสี$ยงตอ้งครอบคลมุกิจกรรมหลกัของบรษัิทฯ  

:) รายงานผลความคบืหนา้การบรหิารจดัการความเสี$ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 

1 

ครั6ง ยกเวน้มีความเสี$ยงที$มีนยัสาํคญัใหร้ายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษัิท 

@) กาํหนดนโยบายการบรหิารความตอ่เนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผน 

รองรบัการดาํเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื$อง (Business Continuity Plan) 

กาํหนดการประชมุ ไม่นอ้ยกว่า @ ครั6ง ตอ่ปี 

 4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ ่ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มหีนา้ที$ความรบัผิดชอบ 

ดงันี 6 

4.5.( ประธานกรรมการ มีหนา้ที$  

1. เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทปฎบิตัิหนา้ที$ตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ที$ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ขอ้บงัคับบรษัิท และนโยบายของ 

บรษัิทฯ อย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผล บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษัิทฯ 
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2. กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รที$มจีรยิธรรม และมีการ

กาํกบัดแูลกิจการที$ด ี

3. กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการที$มีคณุภาพ มีความสามารถ และมีความ

สมดลุ เพื$อนาํไปสูก่ารตดัสนิใจที$ดีและเกิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

4. กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบักลยทุธท์ี$กระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั

ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดทศิทางขององคก์ร 

4.5.2 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ มีหนา้ที$ 

1. เป็นผูน้าํของฝ่ายบรหิาร บรหิารงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์และเป้าหมาย

ที$คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใหมี้

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. มีอาํนาจในการอนุมัติการดาํเนินธุรกิจปกติในเรื$องต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร และรายจ่ายลงทนุภายในวงเงนิที$คณะกรรมการบรษัิทฯกาํหนด เป็นตน้ 

3. นาํเสนองบประมาณประจาํปี และงบลงทนุประจาํปี ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณาอนมุติั 

4. นาํเสนอกลยทุธน์โยบายและแผนงานธุรกิจหลกั ใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนมุตัิ และ

นาํกลยทุธแ์ละนโยบายในการดาํเนินธุรกิจที$คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไปปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯใหค้ณะกรรมการบริษัท

รบัทราบ 

6. ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯมีวฒันธรรมการบรหิารความเสี$ยงทั6งองคก์ร ดแูลและควบคมุความเสี$ยงของ

บรษัิทฯใหอ้ยู่ในระดับความเสี$ยงที$ยอมรบัไดต้ามที$คณะกรรมการบรษัิทฯกาํหนด ใหค้วามสาํคญั กบัความ

เสี$ยงที$อาจจะเกิดจากเทคโนโลยทีี$สรา้งความพลกิผนั (Disruptive Technology) และความเสี$ยงดา้นภยัคกุคาม

ทางไซเบอร ์(Cyber Risk) 

7. ควบคุมใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที$มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที$

เกี$ยวขอ้ง และมีการปฏิบตัติ่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

8. กาํหนดโครงสรา้งสายการบงัคบับญัชาและหนา้ที$ความรบัผิดชอบของหน่วยงานใหส้อดคลอ้ง

กบั โครงสรา้งองคก์รที$คณะกรรมการบรษัิทอนมุตั ิ

4.4 ผูบ้ร ิหาร  ประกอบดว้ยกรรมการที$เป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารที$ไดร้บัการแต่งตั6งจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ โดยมีหนา้ที$

และความรบัผิดชอบดงันี 6  

 1.  พิจารณากลั$นกรอง เพื$อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาวิสยัทัศน ์แผนกลยุทธ ์เป้าหมายการดาํเนิน

ธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี รวมถึงนโยบายการบรหิารความเสี$ยงของบรษัิทฯ  
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  2. นาํกลยุทธ์และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจที$คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไปปฏิบตัิ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

คาํนงึถึงการสรา้งมลูค่าในระยะยาวและการดาํเนนิธุรกิจอย่างยั$งยืนของบรษัิทฯ 

  3. ส่งเสรมิ สนับสนุน และดาํเนินการใหบ้รษัิทฯมีการบรหิารจัดการความเสี$ยง มีระบบการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีการปฏิบติัต่อผูเ้อาประกันภัยอย่างเป็น

ธรรม 

  4. มีการรายงานขอ้มูลที$สาํคัญเกี$ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ระดับความเสี$ยงของบริษัทฯ และผลการ

ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทันเวลา เพื$อใหค้ณะกรรมการบริษัท

สามารถกาํกบัดแูลและตดิตามการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  กาํกับดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิทฯ ตลอดจนนโยบายดา้นการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั$น  

รวมถงึ การประเมินผลการปฏิบตัิพรอ้มขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื$อพจิารณา 

     6.  ปฏบิตัิงานอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

     7.  ติดตามและรายงานผลการดาํเนนิงานดา้นต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นระยะ 

     8. กําหนดโครงสรา้งสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที$ เหมาะสม รวมถึงการกาํหนดหน้าที$ความ

รบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใตส้ายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน ใหเ้อื 6อต่อการบรหิารจดัการความเสี$ยง และ

การกาํกบั ควบคมุ ตรวจสอบ อย่างมีประสทิธิภาพ 

9. ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯมีวัฒนธรรมการบรหิารความเสี$ยง ดูแลและควบคุมความเสี$ยงของบรษัิทฯใหอ้ยู่ในระดับ

ความเสี$ยงที$ยอมรบัได ้(risk appetite) ตามที$คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด รวมทั6งสื$อสารใหพ้นกังานทกุคนในบริษัทฯ

เขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของนโยบายการบรหิารความเสี$ยงของบรษัิทฯ 

10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที$

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไว ้และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

11. ตอ้งไม่ปฏิบติัหนา้ที$เป็นพนักงานเต็มเวลาที$องคก์รอื$น เวน้แต่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นว่าการ

ปฏิบตัิหนา้ที$เต็มเวลาที$องคก์รอื$นนั6น ไม่สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏบิตัิหนา้ที$ในบรษัิทฯ 

4.7 นโยบายอื�นๆ ท ี�เก ี�ยวกบัคณะกรรมการ  

() การประชุมคณะกรรมการ  

H.H ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯตอ้งประชุมอย่างนอ้ยปีละ C ครั6ง 

ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า  d  วนั  ก่อนวนัประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรบีดว่นเพื$อ

รกัษาสิทธิหรอืประโยชนข์องบรษัิทฯ  จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื$นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั6นก็
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ได ้โดยจาํนวนองคป์ระชมุขั6นตํ$า ณ ขณะที$คณะกรรมการจะลงมติในที$ประชุมกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู่

ไม่นอ้ยกว่า 9 ใน : ของจาํนวนกรรมการทั6งหมด 

H.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกําหนดขึ 6นเป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปีเพื$อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

H.: กรรมการที$มีส่วนเกี$ยวขอ้ง หรอืมีสว่นไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุม จะตอ้งงดออกเสียงลง

มตใินวาระนั6นๆ 

H.@ ในการประชุมทุกครั6ง จะมีการกําหนดวาระการประชุมที$ชัดเจน โดยในการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและอิสระ และมีการจด

บนัทกึการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

H.B คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการที$ไม่เป็นผูบ้รหิาร มีการประชุมระหว่างกันเองปีละหนึ$ง

ครั6ง หรอืตามความจาํเป็นเพื$ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเกี$ยวกับการจัดการที$อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย

จดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุม 

2) การประเมินผลปฏิบตังิาน  

การประเมินผลปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทฯทั6งคณะ คณะกรรมการเป็นรายบคุคล คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยผล

การประเมินในรายงานประจาํปี และ แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี  

5)  คา่ตอบแทนของกรรมการ  

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที$พิจารณา

นโยบาย โครงสรา้ง และค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย เพื$อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณานาํเสนอเพื$อขออนมุตัิต่อที$ประชมุผูถื้อหุน้ โดยค่าตอบแทนของกรรมการมี

ความสอดคลอ้งกบั ประสบการณ ์ภาระหนา้ที$ ขอบเขต ของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการ และ

เทียบเคยีงไดก้บัระดบัที$อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  

7) การอบรมของกรรมการ  

คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื$อง มีความเขา้ใจ

เกี$ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ที$เกี$ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ และสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูร 

หรอืเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาที$จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็น

ตน้  
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8) การปฐมนิเทศกรรมการ  

คณะกรรมการดูแลใหม้ั$นใจว่า บคุคลที$ไดร้บัแต่งตั6งเป็นกรรมการใหม่ไดร้บัการแนะนาํ และมี

ขอ้มลูที$เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที$จึงกาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื$อสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินการดา้นต่างๆของบรษัิทฯ เพื$อเตรยีมความพรอ้มในการปฏิบตัิ

หนา้ที$ของกรรมการ  

9) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื$องไม่เกิน o ปีหรือ : วาระ

ติดต่อกนั นบัจากวนัที$ไดร้บัการแต่งตั6งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครั6งแรก ในกรณีที$จะแต่งตั6งกรรมการ

อิสระนั6นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนอย่างถี$ถว้นและสมเหตสุมผลถึงความ

จาํเป็นดงักลา่ว 

:) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบร ิษทัจดทะเบยีนอ ื�น  

คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถึงความสาํคญัของประสิทธิภาพ และการอทุิศเวลาอย่างพอเพยีง

ในการปฏิบตัิหนา้ที$ในฐานะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ จึงมีนโยบายกาํหนดจาํนวนบรษัิท

จดทะเบียนต่างๆที$กรรมการแต่ละคนสามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 บรษัิทจดทะเบยีน และ

กาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทแหง่อื$นไดไ้ม่เกิน : บรษัิท 

คณะกรรมการจัดใหมี้การรายงานการดาํรงตาํแหน่งอื$นของกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที$

รบัทราบในรายงานประจาํปี 

;) เลขานุการบร ิษัท คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิทมีหนา้ที$และความรบัผิดชอบ ดงันี 6 

h.H) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

จัดการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั6งจัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถื้อหุน้

รายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที$กฎหมายกาํหนด 

h.9 )ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษัิท เกี$ยวกับขอ้กฎหมายและระเบียบ

ปฏิบตัิตา่ง ๆ ที$เกี$ยวขอ้ง ติดต่อสื$อสารกบัหนว่ยงานกาํกบัดแูลที$เกี$ยวขอ้ง 

หมวด 5 การบร ิหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน  

หลกัปฏิบตั ิ( การบร ิหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี$ยงและหน่วยงานบรหิารความเสี$ยงทาํหนา้ที$สอบทาน

ประสทิธิภาพการบรหิารความเสี$ยงของบริษัทฯ รวมทั6งจัดทาํรายงานสถานะความเสี$ยงและรายงานการปฏิบติัตามนโยบาย

บรหิารความเสี$ยง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื$อพิจารณาอนมุตัิกรอบและนโยบายการบรหิารความเสี$ยงที$สอดคลอ้งกบั
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วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ ์และความเสี$ยงที$ยอมรบัไดข้องบรษัิทฯ สาํหรบัเป็นแนวทางปฏิบตัิงานในกระบวนการบรหิาร

ความเสี$ยง โดยคณะกรรมการดแูลใหมี้การทบทวนกรอบและนโยบายการบรหิารความเสี$ยงเป็นประจาํทกุปี  

หลกัปฏิบตั ิ2 การควบคมุภายใน  

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที$สอบทานประสทิธิภาพการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

เพื$อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที$ด ีปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง คณะกรรมการดแูลใหม้กีลไกที$

เอื 6ออาํนวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้ถงึขอ้มลูที$จาํเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที$ที$ไดร้บัมอบหมาย สามารถเรยีกผูท้ี$เกี$ยวขอ้งมา

ใหข้อ้มูล การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบัญชีหรือแสวงหาความเห็นที$เป็นอิสระจากที$ปรึกษาทางวิชาชีพอื$นมาประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้นอกจากนี 6คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน ที$มคีวามเป็นอิสระใน

การปฏิบตัิหนา้ที$ เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเสี$ยงและการควบคมุภายใน 

พรอ้มทั6งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบรหิารความเสี$ยงและการควบคุมภายใน

และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

หมวด 6 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร ่งใส  

หลกัปฏิบตั ิ( การเปิดเผยขอ้มลู  

คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งกบับรษัิทฯ ทั6งขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที$มิใช่

ขอ้มลูทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางที$เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย เท่าเทียมกันและน่าเชื$อถือ โดย

เผยแพรผ่่านช่องทางระบบขอ้มลูขา่วสารของตลาดหลกัทรพัย ์ฯ รายงานประจาํปี แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ BC-

H) และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทั6งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยคณะกรรมการบรษัิท  จะดแูลใหม้ั$นใจไดว้่าขอ้มลูที$เปิดเผยต่อ

นกัลงทนุถกูตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุ  โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบตัไิวด้งัต่อไปนี 6 

H) คณะกรรมการตอ้งดูแลใหบุ้คลากรที$เกี$ยวขอ้งกับการจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลมีความรู ้ทกัษะ ประสบการณท์ี$

เหมาะสมกบัหนา้ที$ความรบัผิดชอบ และมจีาํนวนเพยีงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและ

การเงนิ ผูจ้ดัทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

9) การเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตอ้งคาํนงึถึงปัจจยัที$เกี$ยวขอ้งอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 6 

      9.H) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

      2.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเกี$ยวกับระบบควบคุม

ภายใน รวมทั6งขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการสื$อสารในช่องทางอื$นๆ 

 9.:) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

      9.@) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และนโยบายของบรษัิทฯ 
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:) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ$งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ BC-1)

สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั6งสนบัสนนุใหบ้รษัิทฯจัดทาํคาํอธิบายและการ

วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการเพื$อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั6งนี 6เพื$อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการ

เปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ 6นกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ$งขึ 6น นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบ

การเงนิเพียงอย่างเดียว 

@) ในกรณีที$การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกี$ยวขอ้งกับกรรมการรายใดรายหนึ$งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั6นตอ้ง

ดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย  

B) ในกรณีที$บริษัทฯมีแนวโนม้ที$จะไม่สามารถชาํระหนี 6หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการตอ้งติดตามอย่าง

ใกลชิ้ด และดแูลใหบ้รษัิทฯประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัติามขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

C) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษัิทฯกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สยี ซึ$งรวมถงึเจา้หนี 6 ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสมํ$าเสมอ 

d) คณะกรรมการตอ้งพิจารณาจดัทาํรายงานความยั$งยืนตามความเหมาะสม 

h) คณะกรรมการตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั$น การปฏิบตัิต่อพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ$งรวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็น

ธรรม การเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทั6งความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ$งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงกรอบการรายงานที$ไดร้บัการ

ยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล โดยอาจเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี หรอืจดัทาํเป็นเลม่แยกต่างหากตาม

ความเหมาะสม 

o) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหข้อ้มลูที$เปิดเผยเป็นเรื$องที$สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที$จะนาํไปสู่การสรา้งคณุค่าแก่

บรษัิทฯอยา่งยั$งยืน 

HD) คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการ จัดใหมี้หน่วยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี$ทาํหนา้ที$

ในการสื$อสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สยีอื$น ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เทา่เทยีมกนั และ ทนัเวลา 

HH) คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้นโยบายการสื$อสาร และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู เพื$อใหม้ั$นใจไดว่้า การสื$อสารและ

การเปิดเผยขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เทา่เทยีมกนั ทนัเวลา ใชช่้องทางที$เหมาะสม ปกปอ้งขอ้มลูลบัและ

ขอ้มลูที$มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทั6งมีการสื$อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทั6งองคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

H9) คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การกาํหนดผูท้ี$รบัผิดชอบการใหข้อ้มูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ี$มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที$ เขา้ใจธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทั6งวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม และสามารถสื$อสารกับ

ตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งด ี

 H:) คณะกรรมการตอ้งดูแลใหฝ่้ายจัดการ กาํหนดทิศทางและสนับสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพันธ์ รวมทั6งกาํหนด

หนา้ที$และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื$อใหก้ารสื$อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
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H@) คณะกรรมการตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มลู 

HB) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี$กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื$นดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบรษัิท 

โดยตอ้งกระทาํอย่างสมํ$าเสมอ พรอ้มทั6งนาํเสนอขอ้มลูที$เป็นปัจจบุนั 

หลกัปฏิบตั ิ2 การรายงานการมสี่วนไดเ้สีย 

บรษัิทฯ มีนโยบายใหก้รรมการบรษัิทและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษัิทฯทราบถึงการมีส่วนไดเ้สยีของตน และบคุคลที$มี

ความเกี$ยวขอ้ง ซึ$งเป็นส่วนไดเ้สียที$เกี$ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบรษัิทฯ โดยใหร้ายงานเมื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการหรอืผูบ้รหิารครั6งแรก รายงานเป็นประจาํทกุสิ 6นปี และทกุครั6งเมื$อมกีารเปลี$ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดงันี 6 

H)   บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการมีการรายงานสว่นไดเ้สยีเป็นประจาํทกุปี เพื$อปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

9)   บริษัทฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมล่วงหนา้ อย่างนอ้ยก่อนการ

พิจารณาวาระนั6น และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 3)  คณะกรรมการมีการกาํกบัดแูลใหก้รรมการที$มีสว่นไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญั ในลกัษณะที$อาจทาํใหก้รรมการราย

ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนั6น 

หลกัปฏิบตั ิ5 การป้องกนัการใช้ข ้อมลูภายใน  

 คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน ที$มีผลต่อการซื 6อขายหลกัทรพัยเ์ป็นลายลกัษณ์

อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ โดยกาํหนดมิใหก้รรมการ ที$ปรกึษา ผูบ้รหิาร พนกังานที$ลว่งรูถ้ึง

ผลประกอบการของบรษัิทฯไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และบคุคลที$เกี$ยวขอ้ง ซื 6อขายหุน้ของบรษัิทฯในช่วงเวลา 30 วันก่อน

ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน รวมถึงให ้กรรมการ ที$ปรกึษา ผูบ้รหิาร และ พนกังานตั6งแต่ระดบั ผูจ้ัดการฝ่ายขึ 6นไป ที$ทาํ

การซื 6อ หรอื ขายหุน้ของบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัททราบถึงการซื 6อขายนั6น ภายในวนัถัดไปนบัจากที$ไดม้ีการซื 6อ

ขายนั6น เพื$อรายงานการซื 6อขายต่อสาํนกังาน กลต.ต่อไป หรอืดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน : วนัทาํการนบัจากวนัที$

ไดม้า หรอืจาํหนา่ยไปในหุน้นั6น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูส้อบบญัชีให ้ที$

ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครั6ง 

หลกัปฏิบตั ิ7 การร ักษาขอ้มลูความลับและการจดัการความขัดแย้งของผลประโยชน  ์

H.คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหมี้ระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ$งรวมถึงการกาํหนดวิธีปฏิบตัิในการรกัษา

ความลบั การรกัษาความน่าเชื$อถือ และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู รวมทั6งการจดัการขอ้มลูที$อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์

ตลอดจนกาํกับดแูลใหก้รรมการผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน รวมทั6งบคุคลภายนอกที$เกี$ยวขอ้งปฏิบัติตามระบบการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลู 
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9 คณะกรรมการดแูลใหมี้การจัดการรายการที$อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทั6งดแูลใหมี้แนวทางและวิธี

ปฏิบัติเพื$อใหก้ารทาํรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั6นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที$กฎหมายกาํหนดและ

เป็นไปเพื$อผลประโยชนข์องบรษัิทฯและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญัโดย ผูม้สีว่นไดเ้สียไมมี่ส่วนรว่มในการตดัสินใจ 
 

การทบทวนการปฏิบตัติามหลักการกาํกบัดแูลกจิการท ี�ด ี  

คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที$ดีไปปรบัใชอ้ย่างนอ้ยปีละ 

H ครั6ง และบนัทึกการพิจารณาไวเ้ป็นสว่นหนึ$งของมติคณะกรรมการ รวมทั6งเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจาํปีและแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี 
 

คู่มือการปฏิบัติและหลกัการกาํกับดแูลกิจการที$ดีฉบบันี 6ใชแ้ทนฉบบัเดิมโดยมีผลบังคบัใชใ้นวนัที$ H: พฤศจิกายน 

9BC: เป็นตน้ไป  

 

 

        (นายชลอ เฟื$ องอารมย)์ 

           ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

คูมื่อการปฏิบตัิและหลกัการกาํกับดแูลกิจการที$ด ีอนมุตัโิดยที$ประชมุคณะกรรมการครั6งที$ @/9BC: วนัที$ H: พฤศจิกายน 9BC: 


