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บทนํา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอแนะนําของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตลอดจนขอพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทประกันวินาศภัย (TIA) โดยจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและไดมีการ

ส่ือสารใหพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

บรรษัทภิบาลถือเปนโครงสรางและกระบวนการภายในขั้นพ้ืนฐานท่ีบริษัทตองจัดใหมีขึ้นสําหรับ           

การกําหนดทิศทางและสอดสองดูแลผลการปฏิบัติงานขององคกร ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอกิจการ   

พรอมกันกับความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมและสงเสริมการเติบโตของกิจการอยางมั่นคง 

บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศ 

ดวยเง่ือนไขของความถูกตองโปรงใส การมีจริยธรรมท่ีดี สรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของ     

ทุกกลุม รวมถึงการมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทไดมีการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี โดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and 

Development) และมีการทบทวนเปนประจําทุกป เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมกับ

สภาวการณและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยูเสมอ  

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการตาม
มาตรฐานสากล 6 ประการ อันประกอบดวย  

1.  Accountability    ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง 

2.  Responsibility   ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีและภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความรู ความสามารถ ภายใตกฎระเบียบ  

3.  Equitability         การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย 

4.  Transparency   ความโปรงใสในการดําเนินงาน และการเปดเผยขอมูลท่ีตรวจสอบได 

5.  Ethics                 การมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ  

6.  Corporate Social การมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 Responsibility 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทประกอบดวย 5 หมวด ไดแก (1) สิทธิของผูถือหุน (2) การ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ  

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแลผลประโยชนและเคารพสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุนทุก

รายตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะเปนเจาของบริษัท ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน 

สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรับสวนแบง

กําไรในรูปเงินปนผล สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เพ่ือตัดสินใจในการ

เปล่ียนแปลงนโยบายหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบริษัท เชน การเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของ

บริษัทอ่ืน การจัดสรรเงินปนผล การเพ่ิมทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ท่ีมิใชรายการท่ีเกิดขึ้น

ตามปกติ เปนตน บริษัทกํากับดูแลกิจการโดยมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัท

จะเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้งภายในกําหนด 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบป

บัญชี เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท รวมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของบริษัท 

โดยกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับระเบียบวาระการประชุม เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไวดังนี้ 

(1) รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

(2) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป จากผลการดําเนินงานปทีผานมา 

(5) พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(7) พิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

(8) เรื่องอื่นๆ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสําคัญท่ีอยูในความสนใจและ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามและ/หรือชี้แจงผูถือหุนทราบ โดยไมมีการลงมติ   

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไมมีการเพ่ิมวาระอื่นเพ่ือพิจารณาท่ีมิไดกําหนดไวลวงหนาหรือ

เปล่ียนแปลงขอมูลท่ีสําคัญใดๆ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา                                 

2. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

อยางเต็มท่ี โดยจัดประชุมในวันทําการยานใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวกตอการเดินทาง

ของผูถือหุน พรอมกับจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสารเพื่อลงทะเบียน 

เขารวมประชุม 

3. ผูถือหุนมีสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมหรือสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับบริษัทกอน

วันประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดดังรายละเอียดปรากฎในเว็บไซตของบริษัท (www.navakij.co.th) 

ระหวางเดือนกันยายน - เดือนธันวาคมของทุกป 

4. คณะกรรมการประกาศแจงขอมูลสําคัญใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม ไดแก จํานวนผูถือหุน

ท่ีเขาประชุม/มอบฉันทะ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการเก็บบัตรลงคะนนเสียง 
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5. บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุนและรวมตอบ   

ขอซักถามในประเด็นตางๆ รวมท้ังจัดใหมีท่ีปรึกษากฎหมายเปนผูใหความเห็นทางกฎหมายและเปนคนกลางใน

การตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส 

6. บริษัทมีการจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความ

คิดเห็น และซักถามขอมูลเพ่ิมเติม รวมท้ังมีการชี้แจงโดยบริษัทในแตละวาระกอนท่ีจะออกเสียงลงคะแนน 

7. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีตองการไดอยางแทจริง โดยการลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

8. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวสร็จ 

ประกอบดวยสาระสําคัญท่ีถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมกับเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของ

บริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายใหไดรับการปฏิบัติอยาง      

เทาเทียมและเปนธรรม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการและการ

ดําเนินงานของบริษัท  

1. ผูถือหุนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด               

ดังรายละเอียดปรากฎในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.navakij.co.th ระหวางเดือนกันยายน - เดือนธันวาคมของทุกป 

2. บริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมและรายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการตัดสินใจในแตละ

วาระการประชุมใหกับผูถือหุนทุกคนไดรับทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 28 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาขอมูล โดยไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลวงหนากอนถึงวันประชุมมากกวา 30 วัน                                

3. ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการใชหนังสือ        

มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร 

รวมกันอยางนอยสามคน เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

4. บริษัทใชระบบคอมพิวเตอรและบารโคดสําหรับการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพ่ือความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง มีขอมูลท่ีเชื่อถือได และสนับสนุนใหมีการใชใบลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  

5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

 บริษัทตระหนักถึงการใชขอมูลภายในในทางมิชอบ จึงถือเปนโยบายสําคัญในการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน เพ่ือปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชโดย

มิไดรบัอนุญาต เพ่ือหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน โดยมีการออกประกาศเรื่องการรักษาขอมูลอันเปนความลับ

ของบริษัท และกําหนดใหพนักงานของบริษัททุกคนตองลงนามในสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
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ของขอมูล ผูใดท่ีละเมิดหรือไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว จะไดรับการลงโทษทางวินัยซึ่งกําหนดไวในคูมือ

พนักงานอยางชัดเจน โดยมีโทษทางวินัยสูงสุดคือ การไลออกโดยไมจายเงินชดเชย 

 บริษัทกําหนดใหมีบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบดูแลงานตางๆ เฉพาะเรื่อง และมีการแจงเตือนให

ผูปฏิบัติงานระมัดระวังการเก็บรักษาขอมูล โดยหากจําเปนตองเปดเผยขอมูลใดๆ ของบริษัท จะมีการกําหนดตัว

บุคคล เพ่ือทําหนาท่ีเปดเผยขอมูลนั้นๆ 

 บริษัทหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในซึ่งมีนัยสําคัญ อัน

อาจจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 2 สัปดาห 

กอนการเปดเผยขอมูลและ/หรือรายงานทางการเงินตอสาธารณชน และมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ โดยการ

มอบหมายใหกรรมการและผูบริหารจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพย (แบบ 59-1) และรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) และสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกันกับวันท่ี

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือท่ีจะนําขอมูลมาบรรจุเปน

วาระเพื่อทราบการถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ครั้ง 

6. การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย  

 บริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของ

ตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวของตามแบบฟอรมท่ีบริษัทกําหนดขึ้น และใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป ท้ังนี้ กรรมการ

และผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัท ตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว และ

ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและวิธีการรายงาน 

เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีมีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและ

ผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. 

7. นโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชน  

 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ สามารถมี

รายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกรรมปกติหรือรายการสนันสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปกับ

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของได โดยมอบอํานาจใหฝายบริหารและ/หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ

จากฝายบริหาร เปนผูมีอํานาจในการตกลงทําธุรกรรม ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคน หลีกเล่ียงการประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทและการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคล 

หรือนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

นโยบายพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(1) พิจารณารายการที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชนและรายการเกี่ยวโยงอยางรอบคอบและ

ความจําเปนของการทํารายการดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ ราคาเงื่อนไขของรายการ

ดังกลาวมีการดําเนินการตามหลักการทางคาโดยปกติเสมือนหนึ่งทํากับบุคคลภายนอก 
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(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลท. อยางเครงครัด มีการเสนอรายการท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็น กอนท่ีจะนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะทําหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต โดยกรรมการและ/

หรือผูท่ีมีสวนไดเสียในรายการดังกลาว จะไมมีสวนรวมในการพิจารณาและ/หรือลงมติในรายการดังกลาว 

(3) จัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนแจงใหผูถือหุนทราบและ/หรือจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการ 

(4) เปดเผยรายละเอียดมูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการท่ีเกี่ยว

โยงกัน หรือรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเคารพสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสีย  

โดยสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทและยึดถือ

ประโยชนรวมกันบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม รวมท้ังดูแลผูมีสวนไดสวนเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใชเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีและยึดถือในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด รวมท้ังไดกําหนดบทลงโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ไวในคูมือพนักงาน 

บริษัทกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม 

ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

ผูถือหุน: บริษัทมีนโยบายที่จะสรางมูลคาเพ่ิมและมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการ

ดําเนินงาน โดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนดวยผลตอบแทนท่ีดี และมี

การเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน โปรงใส และเชื่อถือได  

พนักงาน: บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ใหความสําคัญกับพนักงานและมุงมั่นท่ีจะให

พนักงานทุกคนมีความเชื่อมั่นในองคกร จัดใหมีคาตอบแทนพนักงานท่ีเหมาะสม จัดใหมีสวัสดิการท่ีมีมาตรฐานสูง

กวาท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด เชน การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การจัดทําแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย มีการสงเสริมกิจกรรม

ตางๆ ใหกับพนักงาน การสงเสริมกิจกรรมใหพนักงานผอนคลาย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาและ

เติบโตในสายอาชีพอยางตอเนื่อง โดยใหทุนการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศแกพนักงาน และมีการจัดทํา

แผนอบรมหลักสูตรตางๆ สําหรับพนักงานแตละระดับลวงหนาตลอดท้ังป 

บริษัทคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหถูกสุขลักษณะ

อนามัย ดวยการใหความรูและฝกอบรมพนักงานผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
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ลูกคา: บริษัทใหความสําคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือสรางและรักษาฐาน

ของลูกคาใหใชสินคาและบริการของบริษัทในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ใหความ

คุมครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของลูกคาในราคาท่ียุติธรรม รวมทั้งมีการชดใชคาเสียหายท่ีเปน

ธรรม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการใหขอมูลขาวสารและความรูแกลูกคาอยางถูกตอง และมีหนวยงานที่รับ

ขอรองเรียนและเสนอแนะจากลูกคาโดยเฉพาะ 

คูคา/คูสัญญา: บริษัทกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกคูคาของบริษัทดวยความโปรงใส โดยไมเห็น

แกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง และเปดโอกาสใหคูคาไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจรวมกัน อีกท้ังยังใหความเสมอภาคแกคูคาในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีทัดเทียมกัน และจะ

ไมนําขอมูลความลับทางการคาของคูคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน 

คูแขงทางการคา: บริษัทมุงแขงขันทางการคาตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใตกรอบของ

กฎหมายอยางเปนธรรม ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต และไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะมุงเนนการแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการ เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของลูกคา  

เจาหน้ี: บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการ

ชําระหนี้ใหดีท่ีสุด เพ่ือดํารงชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมทั้งสองฝาย         

ไมละเมิดสิทธิของเจาหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด รวมถึงการหาแนวทางในการ

ดําเนินการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว กรณีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวได  

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม: บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม จึงปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน

แกสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม ให

เติบโตอยางย่ังยืน เชน การสนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย การ

สนับสนุนเงินทุนเพ่ือบูรณะสถานศึกษา รวมท้ังการฝกอบรมใหความรูในเรื่องส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมตางๆ ให

ผูบริหารและพนักงานไดมีสวนรวม และตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคม ซึ่ง

บริษัทไดมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจนเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

2. บริษัทกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

โดยละเวนการกระทําหรือสนับสนุนการลวงละเมิดเคร่ืองหมายการคา สิทธิทางปญญา ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

3. บริษัทกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย

หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเกี่ยวของกับบริษัท

ดําเนินการ ยอมรับ หรือเกี่ยวของกับการคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ครอบคลุมทุกหนวยงานและ

ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดขั้นตอนเพื่อตอตานการคอรรัปชัน และกําหนดใหมีการสอบ

ทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ขอกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดของกฎหมาย 

และธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน  
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4. บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการสนับสนุนองคกรและ

พนักงานทุกคนไมใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยูบนหลักของเสรีภาพ 

เสมอภาค และสันติภาพ 

5. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

 บริษัทมนีโยบายการรับเรื่องรองเรียนเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือ  

แจงเบาะแสในกรณีท่ีเกิดหรือสงสัยจะเกิดการทุจริต การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ การรายงานทางการเงินท่ี

ผิดปกติ รวมถึงการกระทําอ่ืนใดที่อาจกระทบตอชื่อเสียงและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท  

(1) จัดใหมีชองทางรองเรียน โดยผูมีสวนไดเสียสามารถโทรศัพท จัดทําหนังสือรองเรียนสง

ไปรษณีย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผานเว็บไซตบริษัท กรณีท่ีเปนการประพฤติมิชอบของพนักงาน จะถูก

สงไปยังอีเมลของประธานกรรมการบริหารโดยตรง สําหรับกรณีท่ีเปนการประพฤติมิชอบโดยผูบริหารระดับสูง จะ

ถูกสงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ ผานอีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

(2) จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งโดยประธาน

กรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี โดยบริษัทจะรับพิจารณาในเรื่องท่ีผูรองเรียนไดมีการ

แสดงตน และจะมีการแจงผลการพิจารณาใหทราบ 

(3) จัดใหมีกลไกและมาตรการเพ่ือคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส โดยขอมูลจะถูกเก็บเปน

ความลับเฉพาะผูท่ีไดรับหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเทานั้น  

พนักงานท่ีไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือไมพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชนอันควรจะไดรับ มีสิทธิรองทุกข โดยยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาชั้นตน ยกเวนเรื่องท่ีรองทุกขนั้นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาดังกลาว ใหย่ืนคํารองตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปอีก โดยใหผูบังคับบัญชาที่รับเรื่อง

รองทุกขสอบสวนหาขอเท็จจริง พิจารณาดําเนินการแกไข และแจงผลการพิจารณาใหผูรองทุกขทราบพรอมกับ

รายงานกรรมการผูอํานวยการผานแผนกทรัพยากรบุคคล และหากผูรองทุกขไมพอใจกับผลการพิจารณา ใหย่ืน

อุทธรณตอกรรมการผูอํานวยการผานแผนกทรัพยากรบุคคลตอไป 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลบริษัทใหมีการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยจะเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทท้ังขอมูลทาง

การเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการเงินอยางสม่ําเสมอ ถูกตองและครบถวน ตรงตอความเปนจริง ทันตอเหตุการณ 

และตรวจสอบได  

1. การเปดเผยขอมูล 

 บริษัทมีแผนกผูถือหุนสัมพันธเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป โดย

สามารถติ ดต อ ได ท า ง โทร ศัพท ท่ี หมาย เลข  0  2664  7777  ต อ  1 905 ,  1 906  และ  7 719  อี เ มล 

office_president@navakij.co.th และเว็บไซตของบริษัทท่ี www.navakij.co.th   
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 ขอมูลสําคัญของบริษัทท่ีมีการเปดเผย ไดแก ขอมูลทางการเงิน ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ปจจัยความเส่ียง โครงสรางเงินทุน โครงสรางองคกร

และการจัดการ การควบคุมภายใน รายการระหวางกัน นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เอกสาร

ขาวของบริษัท และขอมูลราคาหลักทรัพย เปนตน  

 บริษัทมีชองทางหลากหลายในการส่ือสารขอมูลไปยังผูถือหุน นักลงทุน และผูสนใจท่ัวไป

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เชน แบบ 56-1 รายงานประจําป เว็บไซตของ ตลท. และในเว็บไซตของบริษัท 

หัวขอ “ขอมูลนักลงทุน” ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ การพบปะและการสัมภาษณ รวมทั้งการ

แถลงขาวตอส่ือมวลชนสําหรับเหตุการณสําคัญตางๆ และผลิตภัณฑใหมๆ ของบริษัทเพ่ือใหสาธารณชนไดรับ

ทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 

 กําหนดใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือท่ีปรึกษาประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูอํานวยการ เปนผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ แถลงขาวตอ

ส่ือมวลชน หรือชี้แจงกรณีมีขาวลือตางๆ 

 กําหนดตัวบุคคลและขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย (Contact Person) ดังนี้ 

(1) เจาหนาท่ีฝายการเงิน รับผิดชอบในการเปดเผยสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา

บัญชี ไดแก งบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน (ประจําปและรายไตรมาส) ตามรูปแบบ

ของ ตลท. (FSCOMP)  

(2) เจาหนาท่ีสํานักเลขานุการบริษัทหรือเจาหนาท่ีแผนกผูถือหุนสัมพันธ รับผิดชอบในการ

เปดเผยสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําป (แบบ 56-2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การเปล่ียนแปลงกรรมการ/ผูบริหาร/ผูสอบบัญชี กําหนดการประชุมผูถือหุน/มติท่ีประชุมผู

ถือหุน การเพ่ิมทุน/การลดทุน เปนตน 

 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการผานแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)  

2. คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีมีความเปนอิสระ มีความรูความ

ชํานาญ และมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทมีนโยบายการเปล่ียนแปลงผูสอบ

บัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 คณะกรรมการรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานของหลักการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกตองของรายงานทางการเงินเพ่ือใหได

รายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ รวมท้ังจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

แสดงควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป  
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3. การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตาม

กฎหมายตางๆ และระเบียบของบริษัท พิจารณาการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน โปรงใส และทันเวลา ตาม

ขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยว

โยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 บริษัทมี สํานักตรวจสอบภายในซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลและรายงานตรงตอคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีตรวจสอบดานการเงิน การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 

ภายในบริษัท และจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัททบทวนปละ 1 ครั้ง และมีสํานักกํากับการปฏิบัติงานทําหนาท่ีดูแล ใหบริษัทปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ เชน ตลท. ก.ล.ต. และ คปภ. เปนตน 

 บริษัทไดกําหนดอํานาจหนาท่ีดําเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ตลอดจนวงเงินท่ีสามารถอนุมัติไดเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยกําหนดตามลําดับชั้นเพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการใชระบบคอมพิวเตอรทําหนาท่ีในการตรวจสอบสิทธิ์ของผูใช

และปองกันการอนุมัติในสวนท่ีเกินอํานาจ   

 บริษัทแตงตั้งผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของ ก.ล.ต. เปนผู

ประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการลงทุน รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกัน โดย

จัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ คปภ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 

4. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี วิธีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยการจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อทําหนาท่ีประเมินและจัดการกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีประธาน

กรรมการบริหารเปนประธาน และผูบริหารเปนสมาชิก เพ่ือท่ีจะไดเกิดแรงสนับสนุนและสามารถจัดการความเสี่ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานในองคกรทบทวนการประเมินความเส่ียงของตนเอง ปละ     

1 ครั้ง ภายใตการกํากับดูแลของแผนกบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทําหนาท่ีตรวจสอบความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเส่ียง

กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 บริษัทมีนโยบายใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยมีสํานัก

กํากับการปฏิบัติงานทําหนาท่ีในการติดตามและส่ือสารกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของใหพนักงานไดรับทราบ  

 กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานาจในการดําเนินงานตางๆ เปนลายลักษณ

อักษร และมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการดําเนินงาน   

 บริษัทมีการจัดทําคูมือแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP - Business Continuity 

Plan) และจัดใหมีการทดสอบแผนฉุกเฉินท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารองเปนประจําทุกป  
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 จัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงและสรุปแผนธุรกิจ 3 ป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไข ของ คปภ.  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ         

ทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู ถือหุน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน 

นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และเพ่ิมมูลคาใหแกองคกร 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 9 คน ซึ่งแตงตั้งและถอดถอนโดยท่ี

ประชุมผูถือหุน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการ

ท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร 

(3) คณะกรรมการบริษทัจะเลือกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

(4) ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ

ผูอํานวยการ เพ่ือใหมีการถวงดุลอํานาจ โดยแบงแยกหนาท่ี ความรับผิดชอบดานการกํากับดูแลและการบริหารงาน

ออกจากกัน 

(5) การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย

การสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

2. อํานาจดาํเนินการของคณะกรรมการ 

(1) แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ี ใหคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการ ไปปฏิบัติ  

(2) แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 

(3) อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

(4) อนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน การขายเงินลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงิน

สวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการลงทุน 

(5) อนุมัติกลยุทธการบริหารการประกันภัยตอ 

(6) อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร  

(7) อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน ในวงเงิน

สวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร  
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(8) อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรอง

คดีและ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ในสวนท่ีมีทุนทรัพยเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร  

(9) อนุมัติคาตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูอํานวยการ 

(10) มอบอํานาจใหฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทําการแทนได 

ภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

(11) มีอํานาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวม

ประชุมหรือสงเอกสาร ตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน  

3. คุณสมบัติของกรรมการ 

(1) มีความรูความสามารถและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ

หลากหลายของทักษะ โดยอยางนอยหน่ึงคนเปนผูมีความรูและประสบการณดานการประกันวินาศภัยและอยาง

นอยหนึ่งคนมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่น

ท่ีเกี่ยวของ 

(3) สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยาง เปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมท่ีมี

ผลประโยชนอ่ืนใด 

(4) มีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะอุทิศความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการใหแกบริษัทได 

(5) กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท ท้ังนี้ การ

ดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัท หากกรรมการทานใด

ดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวาท่ีกลาวไวขางตน หรือไปเปนกรรมการในกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปน

กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท ตองจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรใหประธานกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการรับทราบภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง เพ่ือท่ีบริษัทจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ

กอนท่ีจะมีมติแตงตั้งตอไป 

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บรษิัทไดกําหนดคํานิยามของ “กรรมการอิสระ” เทากับขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ดังนี้        

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนบัรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของดวย  

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ี

เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลคา

ต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย 

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน

ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบดวยกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

ความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑการผอนผันขอหามความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการ

อิสระ โดยกําหนดขนาดมูลคารายการระดับท่ีมีนัยใหไดไมเกินรอยละ 3 ของ NTA ของบริษัท และความสัมพันธ

ทางธุรกิจนั้นตองเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเปนเง่ือนไขการคาท่ัวไปในลักษณะ

เดียวกับท่ีบริษัทพึงจะกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน และไมเอื้อประโยชนแกกรรมการอิสระจน

กระทบกับการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ โดยไดกําหนดขั้นตอนการกํากับดูแล ดังนี้ 

- ใหฝายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระท่ีมีขนาด

รายการเกินรอยละ 3 ของ NTA ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนความ

เปนอิสระ 

- ใหมีการแสดงขอมูลความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระในวาระเสนอแตงตั้งกรรมการ

อิสระตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุน 
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- ใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป หรือตามหลักเกณฑท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

5. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและกรรมการอิสระ 

(1) กําหนดใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบกําหนดพนจากตําแหนงตาม

วาระอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกได ยกเวนกรรมการอิสระ ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 

3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป แตหากเพ่ือประโยชนของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระออกไปได โดยนําเสนอเหตุผลตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา 

(2) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม ถา

จํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(3) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

 ตาย   

 ลาออก ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตามขอบังคับบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมาย 

 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกจากตําแหนง 

 ศาลมีคําส่ังใหออก 

(4) ในกรณี ท่ี ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลท่ีเขาเปนกรรมการ

แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มติคณะกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

สําหรับกรรมการชุดยอย กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมา- 

ภิบาล ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร: วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอยู

ในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ หรือ 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยาง

อ่ืน 

 (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (2) คณะกรรมการลงทุน และ (3) คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการที่ดํารงโดยตําแหนงผูบริหาร: วาระการดํารงตําแหนง จะมีผลบังคับใชไปจนกวา

สถานภาพตําแหนงของผูบริหารจะส้ินสุดลง เชน พนจากตําแหนงในกรณีท่ีลาออก หรือขาด

คุณสมบัติความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาท่ี 
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6. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลทําหนาท่ีในการสรรหาบุคคล โดย

พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด รวมถึงมีประวัติการทํางานท่ีดี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา กอนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือลงมติแตงตั้ง โดยบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล 

เพ่ือพิจารณาเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด

ไวดวย 

7. คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวยกล่ันกรองและกํากับดูแลงานท่ีตองการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และกําหนดใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีอํานาจแจงใหฝายบริหารเขารวมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอ เพ่ือใหคําแนะนําการ

ดําเนินการท่ีไดรับมอบหมายไดตามท่ีเห็นควร 

ปจจุ บัน  คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ งคณะกรรมการชุดยอยจํานวน  5 คณะ  ไดแก  (1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล (3) คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง (4) คณะกรรมการลงทุน และ (5) คณะกรรมการบริหาร 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ 1 คน ท่ีมีความรูความเขาใจดาน

บัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอท่ีจะสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตอง เพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลิกจาง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท พิจารณา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด และเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท สอบทานใหมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

สงเสริมใหบริษัทมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ

กํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พรอมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบ

จริยธรรม 

(2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ประธานกรรมการและสมาชิกอยางนอยจํานวน 2 ใน 3 

จะตองเปนกรรมการอิสระ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

หนาท่ีดานการกําหนดคาตอบแทน: พิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง และพิจารณาทบทวนโครงสราง 

ระบบการจายคาตอบแทนกรรมการ อัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนและ/หรือปรับปรุงอํานาจ
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หนาท่ีเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย/กฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

หนาท่ีดานการสรรหา: พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง ทําหนาท่ี   

สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตงตั้งเปน

กรรมการและ/หรือผูบริหาร แลวแตกรณี ดูแลโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะสมกับ

องคกร รวมท้ังพิจารณาทบทวนและ/หรือปรับปรุงอํานาจ หนาท่ีเกี่ยวกับการสรรหา เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย/กฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ีดานธรรมาภิบาล: พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและทุกคนใน

องคกรเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจไดตามความเหมาะสม 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมนอยกวา 5 คน โดยมีหนาท่ีสอบทาน นําเสนอ

นโยบายและระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดตอคณะกรรมการบริษัท สอบทานการนําไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการ

บริหารความเส่ียง และดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวา การจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

จัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในเพื่อจัดการ ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอบริษัท และใหคําแนะนํากับหนวยงานบริหาร

ความเส่ียงเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(4) คณะกรรมการลงทุน 

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยองคประกอบของคณะกรรมการลงทุน กําหนด

โดยตําแหนงของผูบริหาร 2 คน ไดแก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ และผูอํานวยการฝาย

บริหารสินทรัพย สําหรับกรรมการลงทุนอื่นใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายแผนการ

ดําเนินงานดานการลงทุนของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ สอบทานและติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุน สอบทานใหมีการจัดทํา ปรับปรุง ระเบียบวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท และพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงดานการลงทุน พิจารณา

การลงทุนในหลักทรัพย การใหกูยืมท่ัวไป และการขายทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย 

(5) คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยางนอย 3 คน ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ

จัดทํานโยบาย งบประมาณ ทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ควบคุม ดูแล (1) การปฏิบัติงานของฝายจัดการ

ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด (2) ใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือประกาศ ท่ีเกี่ยวของ (3) ให

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยใหมีการจัดทํางบการเงินท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผล
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การดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริง และ (4) การประเมินและวิเคราะหความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

และกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการจัดประชุมผูถือหุน

และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ บันทึกและจัดเก็บรายงาน

การประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลใหบริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของ ตลท. วาดวยการเปดเผยขอมูล รวมถึงขอกําหนดของ ก.ล.ต. และหนวยงานกํากับดูแลอื่นท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ของบริษัท และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมท้ังติดตอและส่ือสารกับผู

ถือหุนใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท 

8. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตามขอบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ดังนี้   

(1) กํากับดูแลกิจการใหมีการบริหารจัดการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุม      

ผูถือหุน ภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของบริษัท 

(2) พิจารณาใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และกํากับดูแลให     

ฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศน หรือทิศทางท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) ดําเนินการใหบริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจิรยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังมีการ

ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(4) พิจารณาอนุมัติทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการดําเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและ

หนวยงานกํากับดูแลกําหนด เชน คปภ. กลต. ฯลฯ เพ่ือปองกันการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

(5) พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาและการจําหนายไปของสินทรัพย และการดําเนินการใดๆ 

ตามท่ีกฎหมายและหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เชน คปภ. กลต. ฯลฯ เพ่ือปองกันการทํารายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

(6) พิจารณาอนุมัติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญท่ีเสนอโดยฝายบริหาร เชน แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงการขนาดใหญท่ีมีมูลคาเกินอํานาจของฝายบริหาร 

(7) จัดใหมีระบบการดําเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความ

เส่ียง และการควบคุมภายใน รวมถึงใหมีหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี ทําหนาท่ีใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานขางตน เพ่ือใหมั่นใจวามีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความโปรงใส 

(8) ดูแลใหมีการสรรหากรรมการ และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง

อยางมีประสิทธิผล 
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(9) จัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึง

แตงตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป 

(11) อนุมัติหลักเกณฑการจายโบนัสพิเศษประจําปใหแกพนักงาน 

(12) แตงตั้งเลขานุการบริษัท 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

(1) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและ

คะแนนเสียง 2 ขางเทากัน 

(3) เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 

(4) ทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

(1) กํากับดูแลและใหคําปรึกษาแกกรรมการผูอํานวยการและฝายบริหาร ใหบริหารจัดการองคกร

ไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและเปาหมายรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว โดยใหคนในองคกรมีสวน

รวมในการบริหารงานในแตละระดับใหบรรลุผลตามเปาหมายที่รับผิดชอบ 

(2) สงเสริมและ/หรือกํากับใหเกิดการประสานความรวมมือของบุคลากรในองคกรอยางมีทิศทาง

และเปาหมายรวมกัน 

(3) ประสานความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของฝายบริหารกับคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

(4) ใหคําแนะนํา ทบทวนโครงการ กํากับแนวทางบริหารและกลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงการดําเนิน

ธุรกิจปรกติของบริษัทแกฝายบริหาร กอนท่ีจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(5) ดูแลใหมีความเพียงพอของแผนกลยุทธ งบประมาณประจําป และแผนงานการบริหารจัดการ

ใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

(6) ดูแลใหมีการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานท่ีดี โดยคํานึงถึงเกียรติ

และศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูรวมงาน รวมถึงปฏิบัติตอพนักงานอยางมีคุณธรรมและเทาเทียมกัน 

(7) พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู อํานวยการ โดยรายงานตอ

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับมอบหมาย 

(8) พิจารณาและประเมินผลงานของผูบริหารในระดับรองลงมารวมกับกรรมการผูอํานวยการ 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการ  

(1) จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ

ประจําปของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(2) รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและรายไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนงานและ

งบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ 

(3) อนุมัติคาใชจายไดไมเกิน 1 ลานบาท กรณีท่ีเกิน 1 ลานบาท ตองรายงานใหประธาน

กรรมการบริหารทราบ 

(4) เรื่องอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 7 ครั้งตอป ซึ่งเปนการประชุมกรรมการที่     

ไมเปนผูบริหาร 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนาท้ังป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจําเปน 

(2) ประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุดของฝายบริหารจะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม 

(3) ประธานกรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมาย เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ  

(4) เลขานุการบริษัททําหนาท่ีสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง

กรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 

(5) การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

(6) กรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

(7) การลงมตใิหใชเสียงขางมาก โดยตองมีกรรมการอยูในท่ีประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาว ใหบันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม 

(8) กรรมการบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

10. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีรายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานทางการเงินรวมของบริษัท

และบริษัทรวม ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชี ในรายงานประจําปเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด 

โดยการจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชในปจจุบันและตามแบบที่ 

คปภ. กําหนด ท้ังนี้ ยังมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคู 

ไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปดวย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหการจัดทํารายงานเปนไปตามขอกําหนด

ของ ก.ล.ต. ตลท. คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ประจําทุกป โดยการประเมินแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

ซึ่งคณะกรรมการจะนําผลการประเมินมารวมกันพิจารณา โดยบรรจุเปนวาระการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการได

รวมกันกําหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบงออกเปน 6 หมวด ไดแก โครงสราง

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 

การทําหนาท่ีของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ผูบริหาร สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก ความรูความเขาใจ

บทบาทหนาท่ีในฐานะกรรมการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝาย

บริหาร และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ   

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ โดยเกณฑดังกลาวจะตองสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการจะตองผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารดวย 

13. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูพิจารณาเสนอคาตอบแทน

กรรมการ โดยมีนโยบายเปนสัดสวนสัมพันธกับการจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุน และอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับ

อุตสาหกรรม ท้ังนี้ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเพ่ิมในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ก็จะไดรับ

คาตอบแทนเพ่ิมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงจะมีการพิจารณากําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสราง

คาตอบแทนของบริษัท โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเปนผูพิจารณาทบทวน

คาตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

แตละคนและคํานึงผลการดําเนินงานของบริษัทดวย 

14. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหกรรมการของบริษัทเขารวมอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ และเขารวมกิจกรรมท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรู จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง    
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บริษัทวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองคกรขึ้นมาเปนระดับผูบริหารและระดับหัวหนาหนวยงาน 

โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมตลอดป ซึ่งจําแนกเปนหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะตําแหนงงาน การจัดหลักสูตร

ฝกอบรมมีท้ังรูปแบบภายใน (In-house Training) และการสงพนักงานไปเขารวมอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอก 

ไดแก สถาบันประกันภัยไทย และสถาบันประกันภัยในตางประเทศ นอกจากนี้ ยังไดจัดโปรแกรมสําหรับผูบริหาร

เพ่ือไปดูงานของบริษัทประกันภัยในตางประเทศอีกดวย  

ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุดของฝาย

บริหารจะเปนผูทําการปฐมนิเทศใหแกกรรมการท่ีเขาใหมใหเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนแนะนําลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยสํานักเลขานุการบริษัทจะจัดสง

เอกสารขอมูลบริษัทและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกรรมการในวันถัดไปนับจากวันท่ีไดรับการ

แตงตั้ง ประกอบดวย 

- คูมือกรรมการของบริษัท 

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

- ขอบังคับบริษัท 

- รายงานประจําปของบริษัท  

15. แผนการสืบทอดตําแหนงงาน 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเปน

ผูดําเนินการคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผูอํานวยการ ซึ่งอาจจะพิจารณาจากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

สถานการณของบริษัทในแตละชวงเวลา   

สําหรับแผนสืบทอดตําแหนงงานในระดับท่ีรองลงมาจากกรรมการผูอํานวยการ คณะกรรมการ

บริหารไดมอบหมายใหฝายพัฒนาองคกรจัดทําแผนการฝกอบรมในเชิงความรูและทักษะสําหรับเตรียมบุคลากรใน

แตละระดับขั้นในการขึ้นมาเปนหัวหนางาน  

การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง และ

เพ่ือสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคณะกรรมการบริษัท

กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกป    

 

 

 

 

 

 


