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 ในปี 2562 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินธุรกิจเพ่ือกา้วเขา้สู่การเป็นบริษทัประกันวินาศภยัท่ีให้บริการเป็นอย่างดีเลิศ และให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอย่างย ัง่ยืน   

บริษทัฯให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รองรับการ

ขยายตลาดธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมประกนัภยัในอนาคต 

 ผลประกอบการในปี 2562 ของบริษทัลดลง เน่ืองจากมีจ านวนกรมธรรมประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน ร้อยละ 250 แต่เน่ืองจากมีเบ้ียประกนัภยัท่ีต ่าและความคุม้ครองสูงจึงส่งผลใหเ้กิดค่าสินไหมทดแทนสูงข้ึนตาม อีกทั้งใน

ปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกนัภยัพืชผล ในปีการผลิต 2562 ซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้อยา่งหนกัในรอบ 50 ปี 

ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครอบคลุมพ้ืนท่ี 519,266 ไร่ โดยจงัหวดัท่ีไดรั้บความเสียหายสูงสุด คือ ขอนแก่น ชยัภูมิ 

เชียงราย และเพชรบูรณ์ ตามล าดบั โดยโครงการประกนัภยัพืชผล เกิดข้ึนเน่ืองจาก รัฐบาลมีมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงใหก้บั

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั เพ่ือให้เกษตรกรเขา้ถึงระบบการประกนัภยัพืชผล และตระหนักถึง

ประโยชน์ของการน าเอาระบบประกันภยัมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง จึงส่งผลให้ บริษทัฯ ตอ้งชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนตามอตัราท่ีรับไว ้โดยมีสญัญาประกนัภยัต่อมารองรับ ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราการชดใชค้่าสินไหมทดแทนส าหรับประกนัภยั

พืชผลอยูใ่นเกณฑท่ี์รับได ้  

 แผนการด าเนินธุรกิจ มีการคาดการณ์วา่ในปี 2563 บริษทัฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 0.15 และบริษทัฯ 

ยงัคงแสวงหาพนัธมิตรใหม่ทางการตลาดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ ในการเพ่ิมเบ้ีย

ประกนัภยัรับตรงของบริษทั และบริษทัก าลงัพฒันาท่ีจะขยายฐานลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทางการขายประกนัภยัทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยพฒันาระบบ IT และบุคคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 การบริหารจัดการ และการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด                     

ความสมดุลในทุกภาคส่วน จากระดับคณะกรรมการ สู่ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ                                          

“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” รวมทั้งน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดี โดยบริษทัได้

ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้มีการเขา้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับ

ใชใ้นการท างานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความเอาใจใส่พนกังานเป็นอยา่งดี เพ่ือใหบ้ริษทัมี

ความมัน่คงและสร้างประสิทธิภาพการท างานภายในองคก์ร 

 ท้ายท่ีสุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย พนักงาน และผูบ้ริหารทุกท่าน               

โดยคณะกรรมการบริษทัจะยึดมัน่การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือพฒันาบริษทัให้

เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

 

 

  

         (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา) 

                              ประธานกรรมการ 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

 การก ากบัดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว   

ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ

และหน่วยงานก ากบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์  และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

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 และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ ์ 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  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

 ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ1.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารงานที่ดี  

 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่ง

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและก ากบัดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ด าเนินไปตามนโยบายท่ี

ถูกตอ้ง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์จริยธรรม ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายจดัการท าหนา้ท่ีบริหารงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนด โดยพิจารณาถึง  
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 1.1.1  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้องคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวา่         

 - สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

 - พฒันา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้และปรับปรุงการ

ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 - เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูค้นรอบขา้ง เพ่ือสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเติบโต และอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 1.1.2  ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหมี้นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสนบัสนุนการต่อตา้น

คอรัปชัน่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ ส าหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการ

และแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ รับทราบและมี

กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ บอร์ดประกาศ 

หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 

 1.1.3 การตดิตามผลและประเมนิผล 

 คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

หลกัปฏิบัต ิ1.2  การก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

 1.2.1 ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะใหค้วามส าคญัต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัยดึมัน่ในกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นไปตามกฏิกา และจริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย ในหลกัของความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 1.2.2 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลให้กรรมการด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะ

ผูน้ า และเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการสร้าง และขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยดึหลกัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้

ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 1.2.3 เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยแจง้ใหรั้บทราบอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 1.2.4 เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีการ

ก ากบัดูแลส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมี

การติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.3 หน้าที่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์ตจริต ดูแลให้มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัต ิ1.4  การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 คณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ์ และแผนงานประจ าปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ จดัสรร

ทรัพยากร การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัระบบควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัในการลดความเส่ียงธุรกิจ 

และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้สูญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย และอยูใ่นกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท า

ให้เกิดความคล่องตวัต่อการด าเนินงาน ส าหรับการให้ความเห็นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2  ก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ2.1  การดูแลกิจการให้มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน (Objectives) เพื่อสร้างคุณค่าให้ทั้ง 

  กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน 

  คณะกรรมการบริษทั บริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินกิจการให้มี

ความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด าเนินงานของ

บริษทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

การท างานเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซ่ึง

มีนโยบายในดา้นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง และพฒันาการท างานให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ

บริการอยา่งต่อเน่ือง ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุตจริต อยา่งมีเหตุผล และระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี 
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หลกัปฏิบัต ิ2.2  ก ากับดูแลให้มั ่นใจว่ า  ว ัตถุประสงค์ เ ป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องไปตาม

 เป้าหมายหลักของ กิจการ โดยมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  

  คณะกรรมการบริษัท ก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง

ความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการด าเนินงาน ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานต่างๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลในการรักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ 

หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คง และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบัต ิ3.1  การก าหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิ สระที่

  เหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่

โดยค านึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ

โครงสร้างกรรมการ และมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรอง และอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 3.1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถท างานร่วมกบั

คณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 

มีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้

อ  านาจ ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(ข)   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ค)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                

ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

(ง)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
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นยั หรือผูมี้ อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของ บริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(จ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย

นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอ านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ทั้ งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ฉ)    ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของ บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย ทั้ง ในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา

ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

(ฌ)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษทั 

  3.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ ตอ้งมีจ านวนกรรมการไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย บริษทัฯ มีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรือ

กลุ่มใดมีอ านาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือคนเดียว เพ่ือช่วยให้บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการ

สร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ประกอบไปดว้ย กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะท่ีหลากหลาย

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จ ากดัเพศ รวมไปถึงความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบับริษทัไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน  

  - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน   

  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)  
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 คณะกรรมการทั้ ง 7 ท่าน มีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย                         

การประกนัวนิาศภยั กล่าวคือ  

(ก)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีจ านวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษทั 

(ข)    ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบาย

ของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและก าหนดเป้าหมายทาง

ธุรกิจกบัฝ่ายจดัการ มีการติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์ 

และนโยบาย และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ด าเนินไปยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยจะสนบัสนุนกรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในการประชุม แบะแสดงความเห็นอยา่งมีอิสระ 

(ค) กรรมการอิสระ มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอ้ยา่งอิสระ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหากหลาย 

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

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ3.2 การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการ

 ด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ 

 3.2.1 ความเป็นอสิระของกรรมการ 

   คณะกรรมการมีการคดัเลือกบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการดูแลบริหารงานประจ า 

 3.2.2   บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการบริษทั มีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการ

บริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่างกนั โดยประธาน

กรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจ า แต่จะให้การ

สนบัสนุน และให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการ รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัฯ ภายใตก้รอบอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 (1) บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการในฐานะผู้น าของบริษัท 

 (ก)   ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร        

(ข)   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบับริษทั และตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมใน

ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
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(ค)   ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดมาตรการดูแล

ให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั    

(ง)   มีการจัดสรรเวลา เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นส าคญัอย่างรอบคอบ  

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ    

(จ)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ  

(2) บทบาทหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

(ก)   บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบั ตลอดจนระเบียบอ านาจ

ด าเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังานและ

ลูกจา้งของบริษทั ในการบริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั   

(ข)   ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการ

บริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ 

หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        

(ค)   กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม มีอ านาจ

กระท าการแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ี

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม   จะมอบอ านาจให้บุคคล

ใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้         

(ง)   การอนุมัติรายการท่ีเ กินวงเ งินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนด                

(จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการ

หรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั   

(ฉ)   บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี

ใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่ง

เตม็ท่ี   
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3.2.3 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือให้เร่ืองท่ีส าคญัไดรั้บการพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบ

ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง และกลัน่กรองขอ้มูล โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ และคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจดัประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบทบาท

หนา้ท่ีและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี  

 ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 

  1) คณะกรรมการบริหาร 

  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  3) คณะกรรมการลงทุน 

  4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

หลกัปฏิบัต ิ3.3 ก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที ่โปร่งใสและชัดเจน เพื ่อให้ได้

 คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

 บริษทัฯ มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภยั โดยขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้

โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

หลกัปฏิบัต ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  

 บริษทัฯ มิได้มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก าหนดก่อนน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจ และขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจาณาอนุมติั 

หลกัปฏิบัต ิ3.5 การก ากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

  ทุกท่าน 

  3.5.1 คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

 3.5.2 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั           

แต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

 -  กรรมการบริษทั แต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด        

 -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 
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 3.5.3 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งน า

ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ

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

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความ

โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

 3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.6 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ประจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

 และกรรมการรายบุคคล เพื่อน าผลประเมินไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่คร้ังต่อไป 

 3.6.1 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

สะทอ้นถึงการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรูปแบบ และหลกัเกณฑใ์นการเมิน มีดงัน้ี 

   1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ , การประชุมของคณะกรรมการ , การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ , ความสัมพนัธ์ระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพฒันาตนเองและผูบ้ริหาร 

   2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ       

   3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

   มีหวัขอ้การประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล  

   ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาวเิคราะห์ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาต่อไป ซ่ึงขั้นตอนและผลการ

ประเมินไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.7 ก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการ

เสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม า่เสมอ 

 ในดา้นการส่งเสริมการพฒันาความรู้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วม

การสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมพนูความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 

หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทัเพื่อให้เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง รวมไปถึง เขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหป้รับปรุงการปฏิบติังาน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการอบรม และ

สมัมนาของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.8  ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น 

และแต่งตั้งเลขานุการที่มีความรู้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 3.8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท       

 - บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ โดยก าหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น เพ่ือ

พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 - มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้ าหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

น าส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 - คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการท าความรู้จักกับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 - ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอวาระการประชุม และจดัสรร

เวลาในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดง

ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม   

 3.8.2 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 - ใหค้  าแนะน า และสนบัสนุนงานของบริษทั เก่ียวกบักฎหมาย และขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - ดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามนโยบายและขอ้แนะน าของ

คณะกรรมการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั  
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 - รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารต่างๆ  

 - ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่างๆ  

 - ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 - ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแล 

หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและพฒันาบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1  ด าเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และบริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

 4.1.1  คณะกรรมการบริษัท มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ ัดการ แต่จะก าหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทัก าหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวุฒิ จริยธรรม 

ต่างๆ ในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการท างาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหา และตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 4.1.2  คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการเตรียมพร้อม ส าหรับบุคคลกรท่ีจะมาเป็น               

ผูสื้บทอดต าแหน่ง โดยจดัให้มีกระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการ 

สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้ า และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ี เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การด าเนินงานของบริษทัไดด้ าเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 

 4.1.3   คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรม

พฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัต ิ4.2 ก ากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

 4.2.1  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

 - การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการด าเนินงาน             

ระยะยาว  

 - การก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการด าเนินกิจการของบริษทั 

 - การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 4.2.2 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี 

 - เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็นตาม

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

 - ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี  



บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

12 

 

 - การอนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน และปัจจยั

อ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 

 4.2.3 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ

อนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลกัปฏิบัต ิ4.3  เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงาน

 ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลากลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของบริษทั ซ่ึงมีผลต่ออ านาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั และดูแลไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ4.4  ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่

 เหมาะสม         

 คณะกรรมการบริษทั ดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ให้

พนกังานทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ

ขององค์กรไว ้ทั้ งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ

ส าหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนท่ี

สอดคลอ้งกบัช่วงความเส่ียงต่างๆ  

หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัต ิ5.1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที ่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

 คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยทุธ์ 

แบบแผนต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ไดเ้น้นย  ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

และรวดเร็ว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และไม่สนบัสนุนให้มีการ

กระท าท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจ และน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบัต ิ5.2 ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผ ิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

 สะท้อนอยู่ในแผนการด าเนินงาน (Operation plan) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ด า เน ินก า ร

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจ

ด าเนินไปดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี 
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 5.2.1 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 

 บริษทัฯ มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ         

สวสัดิภาพพนกังานเป็นส าคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการกูย้ืมเงินทัว่ไป / ท่ี

อยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้ งมีการก าหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสพฒันาทกัษะการงานในดา้นอ่ืนๆ  

 5.2.2 ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

 บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดว้ยการเสนอกรมธรรม์

ท่ีมีความเหมาะสม และการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลขอลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายติุธรรม และการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดในกรมธรรม ์

 5.2.3 ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 

 บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และโปร่งใส โดยยึดถือ

การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้

ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดระเบียบในการจดัหา และด าเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียก หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก  

คู่คา้ และไม่ท าธุรกิจกับคู่ค้าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย              

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 5.2.4 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ป้องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มั่นใจว่าในการด าเนินงานของบริษทั จะไม่สร้าง หรือก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ ้ า หรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ 

โดยคณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟ ูและด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 5.2.5 ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม และมุ่งเน้นการด าเนินกิจการท่ีแข่งขนัด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริหาร เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ 

 5.2.6 ความรับผดิชอบต่อภาครัฐ  

 บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานก ากบัดูแล

บริษทัฯ โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ เพ่ือ

แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
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 5.2.7 การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอรัปชัน่ โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือ และน าไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด 

หลกัปฏิบัต ิ5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

 ค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

 อย่างยั่งยืน 

 5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ค านึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ไดต้ระหนกัถึงว่า ในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 5.3.2  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้น จึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบ และจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 5.3.3  คณะกรรมการบริษทั ดูแล และพฒันาการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน 

และค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการเป็นหลกั 

หลกัปฏิบัต ิ5.4 การก าก ับดูแลและบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที ่สอดคล้องก ับความ

 ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

 พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 หลักของกิจการ 

 5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูว้างกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยค านึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

 5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ียง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหผู้จ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท ารายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

 5.4.3 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน และรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิ

ชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1  ก ากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษัท ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

 ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

 6.1.1 ระบบการบริหารความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการท าหนา้ท่ีพิจารณา และก ากบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบ

การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการจัดประชุมอย่างน้อย                    

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการน าเสนอผลการปฏิบติังานตามแผนบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความ

เส่ียงส าคญัของบริษทัฯ มี 11 ดา้น ดงัน้ี 

  -  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

  -  ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

  -  ความเส่ียงดา้นตลาด 

  -  ความเส่ียงดา้นเครดิต 

  -  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  -  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

  -  ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

  -  ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 

  -  ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

  -  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ 

  -  ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเส่ียงจากระบบ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  

 6.1.2 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั จดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัต ิ6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  

 คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี  

   6.2.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           
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 6.2.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  6.2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

  6.2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ   

1 คร้ัง   

  6.2.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

    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 และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

  ท่าน 

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม             

  กฎบตัร (Charter) 

  (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ

  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  6.2.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา และสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อ านาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัท ารายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี    
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หลกัปฏิบัต ิ6.3  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ

 โอกาสของบริษัท และท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

  บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้

เปิดเผยเพ่ือท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติั

ตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจหลกัทรัพย ์และก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจัดท ารายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัก าหนดขอ้พึงปฏิบัติของพนักงานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัเร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ น าขอ้มูลภายในหรือ

สารสนเทศท่ีมีสาระส าคญัท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานในบริษทั  ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท าใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระท าการอนั

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  

หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ

ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีท าใหบ้ริษทัไดรั้บความ

เส่ือมเสียหรือเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัท ารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบัต ิ6.4  ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรัปช่ันที่ชัดเจนและส่ือสารใน

 ทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

  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 ากับดูแลให้กิจการมีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต 

 คอรัปช่ัน        

 คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส ขอ้
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ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน คณะกรรมการ ไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และปลอดภยัไวส้ าหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดความอ่อนแอของการก ากบัดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน

ท่ีปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัยอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และ

ประชาชนทัว่ไป หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้ขอ้มูลไดท่ี้ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

  ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

    เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  02-276-1024 ต่อ 207 

  โทรสาร : 02-275-4919 

  พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถร้องเรียน หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร

ไดโ้ดยตรง ผา่นเลขานุการบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัต ิ7.1  จัดการระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

  7.1.1 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 

รับผิดชอบจดัท าการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทั ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล กรณีท่ีเป็น

รายงานทางการเงิน ดงัน้ี 

   1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

   2)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ   

     ควบคุมภายใน 

   3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   4)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

  7.1.2 คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมถึงจดัท าค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกบัฐานะทางการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

หลกัปฏิบัต ิ7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  

  7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

http://www.charaninsurance.co.th/


บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

19 

 

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดยมีกรอบในการด าเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

  7.2.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหห้ากมีการอนุมติัท ารายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมติั ตอ้งมัน่ใจว่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ7.3  ดูแลให้มีการจัดท าแผนและกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย  

  คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัท าแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหา  โดยแนวทางการปฏิบติัจะอยู่ภายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบัต ิ7.4   จัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมของบริษัท  

  7.4.1 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตลอดจนวธีิปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามลบัของบริษทัร่ัวไหล ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) 

  7.4.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ประวติักรรมการ, ขอบเขตหนา้ท่ีของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหาร, โครงสร้างผูถื้อหุ้น, ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน , นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริหารความเส่ียง เป็นตน้ โดยน าเสนอทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงช่วยให้ผู ้

ถือหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได ้

หลกัปฏิบัต ิ7.5  จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าที่ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน 

 ได้เสีย 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักับการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของ

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร 

สอบถามขอ้มูลส าคญัของบริษทั รวมถึงตอบขอ้สงสัยของนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนนกัวเิคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี หากนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ 
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หลกัปฏิบัต ิ7.6  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8   สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัต ิ8.1 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัสิทธิและความเท่าเทียมของผูถื้อหุ้น ดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมี นยัส าคญัต่อบริษทัฯ 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.1.1 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมภายใน 

4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ข่าวผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ผูถื้อหุ้น

ไดท้ราบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ / 

ค  าถาม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 3 เดือน โดยบริษทัจะ

เผยแพร่หลกัเกณฑ ์และวธีิการดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

  8.1.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้เร่ืองส าคญั ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดผ้่านการพิจารณา และ / หรือ อนุมติัจากผูถื้อหุ้น รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ

จดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  8.1.3 คณะกรรมการบริษทั ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

  8.1.4 คณะกรรมการบริษทั จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ โดย

จดัท าเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ย

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนดส าหรับผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  8.1.5 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในหัวขอ้ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่กวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุม และท า

การโฆษณา การนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 

  8.1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถส่งค าถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือส่งจดหมายผา่นทางช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไว ้

หลกัปฏิบัต ิ8.2  ดูแลการด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อ

  ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.2.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม หรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะน าเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว้

  8.2.2 บริษทัฯ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น โดยใชร้ะบบการยิงบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน 

การนบัคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ให้

การประชุมด าเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัท่วงที 

  8.2.3 ประธานกรรมการ จะท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม  พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความ

คิดเห็น และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายท าหนา้ท่ีดูแลให้การ

ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัมีอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ตวัแทนจาก

สมาคมผูล้งทุนไทย ท าหนา้ท่ีสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน 

  8.2.4 คณะกรรมการบริษทัทุกท่าน ผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งตวัแทนจากผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังหากไม่ติดภาระส าคญั เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลและตอบค าถามในประเด็นต่างๆ จากผูถื้อหุน้ 

  8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูแ้จง้จ านวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และการออกเสียงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง

และการนบัคะแนนเสียง 

  8.2.6 ในการประชุม บริษทัฯ จดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนส าหรับทุกวาระการประชุม ส าหรับการออกเสียง

ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ 

หลกัปฏิบัต ิ8.3  คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประ ชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง

 ถูกต้องและครบถ้วน 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
  8.3.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหบ้ริษทัฯ แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมระบุ

ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการ
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ถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ น าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  8.3.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี  

  - รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วม และไม่เขา้ร่วมประชุม 

  - วิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง 

และจ านวนบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

  - ประเด็นค าถาม และค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง ช่ือ-นามสกลุ ของผูถ้าม และผูต้อบ 

 


