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สารจากประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่และตระหนกัถึงบทบาท  ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งก ากบั

ดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) โดย

ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ประเมินและติดตามผล เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัและมีผลประกอบการท่ีดีโดย

ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั  นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน การด าเนินงานของบริษทั

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และขอ้พึงปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยั รวมถึงขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน โดยได้มีการก าหนดข้ึนเป็นนโยบายเก่ียวกับการ                  

ก ากบัแลดูแลกิจการท่ีดี และมีการประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพ่ือเป็น              

การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

  คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ดูแลรับผิดชอบ

ให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา  เป็นไปตามเกณฑ ์ มาตรฐาน

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น  และควบคุมให้พนักงานทุกคนในองค์กร

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด และจะพฒันาการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงในระยะยาว      
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การก ากบัดูแลกจิการ 

 การก ากับดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว   ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์  และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และดู แลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ์  ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทั

ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ ส าหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนว

ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

และก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูล้งทุน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายใหป้ฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานโดยสรุป

สาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ1.1  บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี  

 (1.1.1)  การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบใน

ฐานะผูน้ าองค์กรท่ีตอ้งก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยั

การเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวา่ 
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 (ก) สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย  

 (ข) ช่วยพฒันา  และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 (ค) ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้และ 

ปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(ง) เ พ่ือให้บริษัทสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ และมี   

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูค้นรอบขา้งเพ่ือสร้างคุณค่าใหบ้ริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

  (จ) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเติบโต และอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 (1.1.2) ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน รวมถึงการจัดสรรสรรพยากรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 (1.1.3) มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.2 หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

         (1.2.1) คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบท่ีวางไว้ และสามารถแข่งขนัทางธุรกิจ

อยา่งโปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของ

การใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้                

 (1.2.2) คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะด าเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม และคุณธรรมเป็นหลกั เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร และผูถื้อหุน้ โดยได้

ก าหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และจดัท าข้ึนเป็นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบใน

การด าเนินธุรกิจให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้รวมถึงเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีทาง

บริษทัมุ่งหวงั ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาไวซ่ึ้งจริยธรรม จึงให้มีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงการปฏิบติังานท่ียดึแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะ

เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษทั  พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ฝ่าย  ตลอดจนเป็นการผลกัดนัให้บริษทัมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง และมีความมัง่คงในระยะยาว 

 (1.2.3) เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริญให้สังคม และ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในดา้นกิจกรรม CSR รวมทั้งให้ความส าคญัต่อการประหยดัพลงังานภายในองค์กร การอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้น ้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแล และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 
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 (1.2.4) คณะกรรมการเลง็เห็นวา่ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง จึงมีนโยบาย

ในการก ากับดูแลให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนได ้ และมีการติดตามผลและทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.3  หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

หลกัปฏิบัต ิ1.4 หน้าทีใ่นการก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบ และการมอบหมายงาน    

 คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอ

ของระบบบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  

จดัสรรทรัพยากร  การพฒันา งบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัในการลด

ความเส่ียงทางธุรกิจ และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย  และอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ีบริษทัยงัมี

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตวัต่อการด าเนินงาน ส าหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2 ก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื                

หลกัปฏิบัต ิ2.1 การรับผิดชอบดูแลกิจการใหมี้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน (Objectives) เพ่ือสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ 

ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริษทับริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนกัถึงเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินกิจการให้มีความ

น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้  ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด าเนินงานของบริษทั 

และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้การ

ท างานเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือ และพึงพอใจสูงสุด ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผล และระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี  

หลกัปฏิบัต ิ2.2 ก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจการให้บรรลุไปตามเป้าหมายหลกัของ

กิจการ โดยมีการน านวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั 
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 คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างความสามารถใน

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั  มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการ

รักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง

และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล                      

หลกัปฏิบัต ิ3.1 หน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้ งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน

กรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   

  (3.1.1)  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการสรรหาผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ พิจารณาจาก

คุณสมบติัท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู ่โดยค านึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอายุ และ เพศ 

เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครางสร้างกรรมการและมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้ง

ไดรั้บการรับรอง และอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง    

  (3.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีวางไว ้กล่าวคือ ตอ้งมีจ านวน

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่

ในราชอาณาจกัร         

  (3.1.3) คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือคน

เดียว เพ่ือช่วยให้บริษัทมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี      

   -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3   ท่าน       

   -  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   1   ท่าน             

   -  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)  

   (ก)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีจ านวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษทั 

     (ข)  ประธานคณะกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ือง

นโยบายของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่าย

จดัการ มีการติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์ และนโยบาย และใหค้วามส าคญัต่อการ

ปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงเป็นผูน้ าการประชุม 
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คณะกรรมการบริษทัใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยจะสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดง

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

   (ค) กรรมการอิสระของบริษทัมีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถ

ท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 (3.1.4) คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ3.2  การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่องคป์ระกอบ และการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีอิสระ              

 บริษทัมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการบริหารงานประจ า

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการบริษทัมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีประธาน

กรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจ าแต่จะให้การสนบัสนุน และให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทาง

กรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี            

 (3.2.1) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าของกรรมการบริษทั       

  (ก)   ก ากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร        

  (ข)   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไป

ตามข้อบังคบับริษัท และตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิด

วฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี         

   (ค)   ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดมาตรการ

ดูแลให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการ

ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั         

  (ง)   มีการจดัสรรเวลา เพื่อเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นส าคญัอย่างรอบคอบ  

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ      

  (จ)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ   

      (3.2.2) บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ       

    (ก)   บริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอ านาจ

ด าเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และใหมี้อ านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทั ในการ 
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บริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั        

    (ข)   ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการ

บริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน              

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง             

    (ค)   กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม มีอ านาจ

กระท าการแทนและผกูพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ

ผูมี้อ านาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม   

จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้        

    (ง)   การอนุมัติรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด       

    (จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้ง

พน้สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบั

ก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั       

    (ฉ)   บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่งเตม็ท่ี   

หลกัปฏิบัต ิ3.3  ก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและการคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ไดค้ณะกรรมการท่ี

มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

 บริษทัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ชดัเจน เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้โดยจะ

ด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

หลกัปฏิบัต ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั      

 บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก าหนดก่อนน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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หลกัปฏิบัต ิ3.5  การก ากบัดูแลความรับผิดชอบและจดัสรรเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกท่าน 

   (3.5.1)  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

 (3.5.2) คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั 

แต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

 -  กรรมการบริษทั แต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 แห่ง               

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด        

 -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 (3.5.3) คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อความ

โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

 (3.5.4) คณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 86 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.6 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นหน้าท่ีประจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  และ

กรรมการรายบุคคล เพ่ือน าผลประเมินไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังต่อไป   

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแบบรายคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการบริษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน  ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีท่ีผ่านมา  และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิผลในการท างาน          

 -   การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยรายคณะส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารประเมินการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยก าหนดใหมี้การประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 -  การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่อง กรรมการผู้จดัการ ทางคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยช้ีเป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของแผน

ยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทางบริษทั ใช้

แบบฟอร์มท่ีปรับปรุงมาจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO  ของทางตลาด 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และแจ้งผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อวเิคราะห์ผลการประเมินและด าเนินการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

หลกัปฏิบัต ิ3.7 ก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะ

และความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ          

 ในดา้นการส่งเสริมพฒันาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ได้ให้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการหน้าท่ีต่างๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรม              

เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร                      

การเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร                         

Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายใน

บริษทัเพ่ือใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจ รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

หลกัปฏิบัต ิ3.8 ก ากบัดูแลการด าเนินงานของกรรมการให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น และแต่งตั้ง

เลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

  (3.8.1)  คณะกรรมการบริษทั มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างนอ้ย 3 เดือนคร้ัง (ไม่นอ้ยกว่า 4 

คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน น าส่งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพออยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้

แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด     

   (3.8.2)  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู ้จัดการเชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศและรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการท าความรู้จกักบั

ผูบ้ริหารระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง                    

      (3.8.3)  คณะกรรมการบริษทั  สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ 

เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย       

   (3.8.4)  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันา

ความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ค  าแนะน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลจดัการ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจ าปี                              
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หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1 ด าเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ ัดการ และผูบ้ริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย   

 (4.1.1)  คณะกรรมการบริษทั มิไดมี้คณะกรรมการสรรหาในการจะพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ แต่จะก าหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทัก าหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวุฒิ จริยธรรม

ต่างๆในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการท างาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหาและตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม   

      (4.1.2)  คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมพร้อม ส าหรับบุคลากรท่ีจะมาเป็นผูสื้บ

ทอดต าแหน่งโดยจดัใหมี้กระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการสรรหา

นั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้ า และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษทัไดด้ าเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง  

  (4.1.3)  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการ

อบรมพฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัต ิ4.2 ก ากบัดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม     

   (4.2.1)  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง  และบุคลากรคนอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง    

   (ก)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการ

ด าเนินงานระยะยาว                  

   (ข)  ก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยค านึงถึงปัจจยัค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการด าเนินกิจการของบริษทั       

   (ค)  ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

   (4.2.2)  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี  

    (ก)  เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานจะเป็น

ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว    

    (ข)  ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี      

    (ค)  อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน 

และปัจจยัอ่ืนๆควบคู่กนัไป   
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 (4.2.3)  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึง

การอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลกัปฏิบัต ิ4.3    เขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ          

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่  ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของบริษทั ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการ

ควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่าวมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั  และดูแลไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ4.4  ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะ 

 คณะกรรมการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ ให้พนกังานทุก

ระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์รไว ้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนกังานให้มีการออมอยา่งพอเพียงส าหรับรองรับการ

เกษียณ  รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุ

ระดบัความเส่ียงต่างๆ     

หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ     

หลกัปฏิบัต ิ5.1 ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อ

ลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ ในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเนน้ย  ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึงและ

รวดเร็ว  ในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัและไม่สนบัสนุน

ใหมี้การกระท าท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจและน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบัต ิ5.2  ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

แผนการด าเนินงาน (Operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจด าเนิน

ไปด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายการความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี  
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  (5.2.1)  ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง    

   บริษัทมีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ              

สวสัดิภาพของพนกังานเป็นส าคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการเงินกูย้ืมทัว่ไป / 

ท่ีอยูอ่าศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้งมีการก าหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืน ๆ 

   (5.2.2)  ความรับผิดชอบต่อลูกคา้   

   บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานโดยเสนอกรมธรรมท่ี์มี

ความเหมาะสมและการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดในกรมธรรม ์      

  (5.2.3)  ความรับผิดชอบต่อคู่คา้    

  บริษทัมีการด าเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและโปร่งใส โดยยึดถือการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้ใหคู้่คา้

ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข  และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี

บริษทัไดมี้การก าหนดระเบียบในการจดัหา และด าเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ จาก          

คู่คา้ และไม่ท าธุรกิจกบัคู่ค่าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึง

ตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื                      

   (5.2.4)  ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม       

   บริษทัป้องกนั ดูแล ลด และจดัการให้มัน่ใจวา่ในการด าเนินงานของบริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ

เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ ้ าหรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามและควบคุมการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟแูละด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

  (5.2.5)   ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง   

  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม และยงัมุ่นเนน้การด าเนินกิจการท่ีแข่งขนัดว้ยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้เป็นท่ีพอใจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้   

   (5.2.6)  ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ  

   บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกับหน่วยงานก ากบัดูแล

บริษทั โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ เพ่ือ

แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
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   (5.2.7)  การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่   

   บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทั  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัมีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและน าไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด   

หลกัปฏิบัต ิ5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

  (5.3.1)  คณะกรรมการบริษทั ค านึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร 

และธรรมชาติ ไดต้ระหนกัถึงวา่ในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั   

  (5.3.2)  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้นจึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบและจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื       

  (5.3.3)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลและพฒันาการจดัสรรทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน

และค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นหลกั 

หลกัปฏิบัต ิ5.4  การจดัการก ากบัดูแลและบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

กิจการรวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน  การบริหารความ

เส่ียง  เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

    (5.4.1)  คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู ้วางกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยค านึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั  เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

    (5.4.2)  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซ่ึงครอบคุลมถึงการจดัการบริหาร

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ โดยให้ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัท ารายงานความเส่ียงเพื่ อรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

   (5.4.3) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานและรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ให้มีการน าขอ้มูลไปใช้

ในทางมิชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
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หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1 ก ากบัดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษัท ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 

และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทั  มีการก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของแต่ละฝ่ายมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

บริษทั และมีวิธีจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจจะส่งผลให้บริษทัไม่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้คณะกรรมการมีการวางกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั

และความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดข้องกิจการเพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการให้ความ

สนใจกบัการเตือนภยัล่วงหน้าและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงเป็นประจ า โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงไตรมาสละ 1 คร้ัง ตลอดจนติดตาม  ทบทวน และมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยูเ่สมอ และมีการรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะท างานบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั  

หลกัปฏิบัต ิ6.2 จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทัก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

   (6.2.1)  สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

 (6.2.2)  สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  (6.2.3)  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

  (6.2.4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง   

  (6.2.5)   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  
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  (6.2.6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม             

กฎบตัร (Charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  

  (6.2.7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้ งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา และสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อ านาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัท ารายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี    

หลกัปฏิบัต ิ6.3 ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน โดยหา้มผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

เพ่ือท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติัตาม

บทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพยใ์น

บริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร ภายใน 3 วนั

ท าการ นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนกังานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบั 
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เร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ น าขอ้มูลภายในหรือสารสนเทศท่ีมีสาระส าคญั

ท่ีได้รับระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท  ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท าให้ประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระท าการอนัก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  หรือป้องกนัการ

เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของพนกังานใน

ระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีท าให้บริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือ

เสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัท ารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบัต ิ6.4 ก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบัของ

องคก์ร และต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  

 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ด าเนินการ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เป็นประจ า ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางส าหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระท าท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

หลกัปฏิบัต ิ6.5 ก ากบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

    (6.5.1)  คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีช่องทางการ

ร้องเรียนท่ีเหมาะสมและปลอดภยัไวส้ าหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดจากความอ่อนแอของการก ากบัดูแลกิจการ 

การรายงานทางการเงินท่ีผิดปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัย

อ่ืน ๆ พนกังาน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนได ้โดยผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีระบุไวบ้น website  

   (6.5.2)   คณะกรรมการบริษทั ก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน โดย

หา้มการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยตามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาลหรือ

หน่วยงานก ากบัดูแล  
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หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล   

หลกัปฏิบัต ิ7.1 จดัการระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และ

แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง             

  (7.1.1) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ทกัษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจดัท าการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและจ าเป็น โดยคณะกรรมการค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความเห็นชอบการ

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ดงัน้ี         

    (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบความคุมภายใน    

        (ข)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายการทางการเงิน  และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน   

    (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ      

    (ง)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

      (7.1.2)   คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และให้นกัลงทุนไดรั้บทราบ

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะทางการเงินและผลด าเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลข

ในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว  

หลกัปฏิบัต ิ7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

  (7.2.1)  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดยมีกรอบในการด าเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

  (7.2.2)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้หากมีการอนุมติัท ารายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติั ตอ้งมัน่ใจวา่การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหน้ี   

หลกัปฏิบัต ิ7.3 ดูแลใหมี้การจดัท าแผนและกลไกในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัท าแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหา  โดยแนวทางการปฏิบติัจะอยู่ภายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หลกัปฏิบัต ิ7.4 จดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสมของบริษทั      

 คณะกรรมการบริษทั บริหารงานภายใตก้รอบ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหค้วามส าคญัการใชท้รัพยากรและพลงังาน

ใหคุ้ม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การประหยดั

ไฟในช่วงเวลาพกั การใชบ้นัไดข้ึน-ลงแทนการใชลิ้ฟท์ การน าทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชซ้ ้ า มาตรการแยกขยะก่อนน าไปก าจดั 

เป็นตน้ โดยบริษทั ยงัส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและไดป้ลูกฝัง

ให้เป็นวฒันธรรมองคก์รต่อไป  นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัทุก

ขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจ  รวมถึงสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรทั้งภายในและภายนอก

องค์กร  เพ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยืนให้แก่

องคก์ร โดยขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และคณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นแลว้วา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและสะทอ้นการ

ปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การพฒันากิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ7.5 จดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส  

ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัลงทุน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ก าหนดให ้

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร สอบถามขอ้มูล

ส าคญัของบริษทั รวมถึงตอบขอ้สงสัยของนกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนเสีย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหากนัก

ลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

 คุณสมพร  รษบุตร                                

โทรศพัท ์:  02-276-1024  ต่อ 207                          

E-mail :  charanins@charaninsurance.co.th ,  somporn@charaninsurance.co.th 

หลกัปฏิบัต ิ7.6 ส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล  

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางช่องทาง website ของบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น                                

หลกัปฏิบัต ิ8.1 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 

         (8.1.1)  คณะกรรมการบริษทั ดูแล และให้ความส าคญัทั้งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ โดยเร่ืองดงักล่าวจะถูกบรรจุไวเ้ป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผ้า่นการพิจารณา

และ/หรือการอนุมติัจากผูถื้อหุน้       

   (8.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้น เปิดโอกาสและก าหนดหลกัเกณฑ์

ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ี                 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
mailto:somporn@charaninsurance.co.th
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ผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมหากเห็นสมควร ซ่ึงหากคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอจะตอ้งแจง้เหตุผล                

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ             

   (8.1.3)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัท าหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

และ เพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

   (8.1.4)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เผยแพร่บน website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม                    

   (8.1.5)  คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยมีการก าหนดใน

การส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย     

   (8.1.6)  คณะกรรมการบริษทั ดูใหใ้หมี้การจดัท าหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ 

และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัแปล 

หลกัปฏิบัต ิ8.2 ดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อ

หุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  

    (8.2.1.)  คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการอภิปราย และค านึงถึง

ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยปี 2561 ได้ก าหนดวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เป็นวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

ก าหนดเวลาการประชุมคือ 15.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค ์ชั้น 2  อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสน

นอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310     

    (8.2.2)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลไม่ใหมี้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรือสร้างภาระ

ใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้

       (8.2.3)  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย  

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมถึงเป็นผูจ้ดัสรรเวลาให้แต่ละวาระการประชุมเป็นไปอยา่งเหมาะสม และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

    (8.2.4)  คณะกรรมการบริษัท ไม่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 

โดยเฉพาะวาระท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ี

ส าคญัได ้  

       (8.2.5) กรรมการทุกท่าน และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ผูถื้อ

หุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆได ้ 

    (8.2.6) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง     

    (8.2.7) ประธานท่ีประชุมจะจดัใหมี้การลงมติแยกรายการ ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ 
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   (8.2.8) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และส่งเสริมใหบุ้คคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบหรือนบั

คะแนนเสียงในท่ีประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ

พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

หลกัปฏิบัต ิ8.3 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น            

    (8.3.1)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนั

ท าการถดัไป  ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ บน website ของบริษทั    

    (8.3.2)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้      

    (8.3.3) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 

ต่อไปน้ี                

     (ก)    รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ี เขา้ร่วมประชุม/ไม่เขา้ร่วม

ประชุม 

      (ข)  วิธีการลงคะแนน นับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                

งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ    

      (ค)  ประเด็นค าถาม และค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้าม และผูต้อบ 

 


