
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุม    

   ผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็น 

    ผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็น 

    ผู้บริหาร 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการบริษัทฯคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

4. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแล และการ 

    บริหารงานออกจากกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เลือกกรรมการผู้จัดการ 

5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการให้ 

    ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 

1.2 การประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีการก าหนดขึน้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม 

    ประชุมได้ 

2. ประธานกรรมการ เป็นผู้ใหค้วามเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยกรรมการผู้จดัการ และกรรมการอื่นสามารถร่วม 

    ก าหนดวาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษทัได้ 

3. การพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง บรษิัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพือ่พิจารณาก่อนการประชุม 

    ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจ 

    อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ 

4. ข้อบังคับของบริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบรษิัทฯ  

    ต้องมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึง่จึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมกีารประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเปน็ 

5. กรรมการบริษัทฯ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแตล่ะวาระการประชุม จะต้องงดออกเสียงลงมติ 

 



 

6. ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการทุกคน 

    สามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

 

1.3 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

          คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนนิงาน
ของบรษิัทฯ  ตลอดจนก ากับดูแลการบริหารงาน  และตดิตามให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบตัิ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

 

1. มีหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ 

2. มีหน้าที่พจิารณาก าหนดวิสัยทัศน์ และทศิทางของบริษทัฯ ตลอดจนร่วมผลักดนัและสนับสนนุวสัิยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์และ 

   แผนงาน เพื่อส่งเสริมให้กจิการก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีหน้าที่ก ากับดูแลใหบ้ริษทัฯ มีความมั่นคง มีการด าเนนิงาน และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีโครงสร้างองค์กรที ่

   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจ 

4. มีหน้าที่ก ากับดูแลภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยง ก าหนดความเสี่ยงที่องค์กรรับได ้ตลอดจนก ากับดูแลการ 

    ควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม 

5. มอบหมายอ านาจแก่ฝ่ายบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ที่ฝ่ายบริหารได้รบั 

6. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 

7. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน 

8. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบลงทุนประจ าปี และโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 20.0 ล้านบาท 

9. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ และมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสูง 

    ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 

10. พิจารณาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดับสูง 
        
 

 

 

 

 

 



 

 1.4 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหน้าที ่ 

1. เป็นผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการ และมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

2. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยกรรมการที่มคีุณภาพ มีความสามารถ และมีความสมดุล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

    ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 

3. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการใหค้วามส าคัญกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนให ้

   ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางขององค์กร 

4. ควบคุมการประชุมให้มปีระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่่ายจัดการจะน าเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให ้

   กรรมการซักถาม และแสดงความเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเดน็ในการอภิปราย และสรุปมตทิี่ประชุม 

5. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจ าเป็น และความเร่งด่วน และให้คณะกรรมการได้รบัข้อมูล 

   ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา 

6. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น   

             

1.5 บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผู้น าของฝ่ายบรหิาร 

2. บริหารงานของบริษทัฯ ให้เปน็ไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์และเป้าหมายทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมัต ิ

3. น าเสนอกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานธุรกิจหลัก ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัต ิ

4. บริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ     

    บริษัทฯ ให้เปน็รูปธรรมทางปฏิบัต ิ

5. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะผลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรบัทราบอย่างต่อเนื่องเป็น 

    ประจ า รวมทั้งเสนอแนะทางเลอืก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพตลาดและการแข่งขัน 

6. ดูแลและควบคุมการปฏบิัติงานด้านต่างๆของบริษทัฯ อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7. น าเสนองบประมาณประจ าปี และงบลงทุนประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯพจิารณาอนุมัติ 

8. เป็นตัวแทนของบรษิัทฯ ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานก ากับอื่นๆ 

9. น าหลักการบรรษทัภิบาลมาใช้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 

 

 



 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบรหิาร เพื่อให้การบริหารจัดการองคก์รส าเร็จตามนโยบายและ 

   เป้าหมายที่คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนด 

2. ร่วมพิจารณาน าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์และแผนธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา 

3. ก ากับดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบรษิัทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม  

4. กล่ันกรองงบประมาณประจ าป ีและงบลงทนุประจ าปี และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯพิจารณาอนุมัติ  

5. พิจารณางบลงทุนที่เกนิกว่าวงเงินที่กรรมการผูจ้ัดการมีอ านาจอนุมัติ แต่ไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท 

 

2.2 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3  ท่าน  ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ความรัดกุม  เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบปฏิบตั ิ 
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล และจดัท ารายงานหรือให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที ่

    เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

   ประเทศไทย  และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเปน็อิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วม 

   ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ 

    ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเปน็ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

6. สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 



 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบรษิทัฯ ซ่ึงรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดย 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น  

8. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง 

9. ในการปฏบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมขี้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจม ี

    ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 

    คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
 รายการที่เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน  
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรอืประกาศส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
ธุรกจิของบริษทัฯ 

 

2.3 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการอย่างน้อย 1 ทา่นเป็นกรรมการอิสระ   

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่ส าคัญของบรษิัทฯ การ 

    พิจารณาอาจจะพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ศึกษาแนวทาง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่เกดิ และ/หรืออาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ 

   บริษัทฯ  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  และดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารความเสี่ยงทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ตลอดจนการปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด 

3. พิจารณาและทบทวนแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้

 

 



 

4. สนับสนุนและพัฒนาการบรหิารความเสี่ยงทุกระดบัของบรษิัทฯ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

5. ก ากับดูแลและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจดัการความเสี่ยง 

   อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมการบรหิาร 

    ความเสี่ยง  พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจ้ัดการรับทราบอย่างสม่ าเสมอ     

 

2.4 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน 

1. ก าหนดกรอบนโยบายการลงทนุ แผนการลงทุน นโยบายการบรหิารความเสี่ยง และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทนุของบรษิัทฯ 

2. ก ากับดูแลกระบวนการตัดสินใจการลงทุน  

3. ก ากับดูแลการลงทุนของบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนตาม 

   เป้าหมาย  

4. ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ี่เกีย่วกับธุรกรรมการลงทุนของ 

   บริษัทฯ  

5. ก ากับดูแลระบบงาน บคุลากร และข้อมูลที่ใชป้ระกอบการลงทนุของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ 

6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างสม่ าเสมอ 

 

2.5 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

        คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการสรรหา การ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1. ด้านสรรหา 
 พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบคุคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
 สร้างความมั่นใจว่า บริษทัฯ มีแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูง และมีความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ด้านค่าตอบแทน 
 พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการคณะอื่นๆ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ  
 พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จัดการ  
 พิจารณาการขึ้นเงินเดือน และโบนัสโดยรวมของบริษทัฯ  

3. ด้านบรรษัทภิบาล 
 พิจารณานโยบายด้านบรรษทัภิบาล และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้มาตรฐาน 
 ก ากับดูแลให้การปฏบิัติงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย 

 

3. การสรรหากรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน 

3.1 การสรรหากรรมการ 

     คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล  จะพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่  ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมี
ประวัติการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  มีวิสัยทัศน์  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
 มีคุณธรรมและความรับผดิชอบ(Integrity and Accountability) 
 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตผุล (Informed Judgment) 
 ยึดมั่นในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 

       ส าหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น โดยหลักแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอดังกล่าวว่าไม่ขัด
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

        ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่รับพิจารณารายช่ือผู้ด ารงต าแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 4 บริษัทขึ้นไป 

 

 

 

 

 



 

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนยิามความเป็นอิสระที่ใช้เปน็คุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก าหนดไว้เปน็เกณฑ์ขั้นต่ า และได้ก าหนดเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษทัฯ มีรายละเอียดดังนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ทัง้นี้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่กี่ยวข้องของ 

      กรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือไม่เคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงนิเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน็บดิา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะไดร้ับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผูบ้รหิาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ  

(ง) ไม่มีหรือไม่เคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯในลักษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไมเ่คยเปน็ผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อก.ล.ต. 

 

                     ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงการกระท าอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงเป็นผล
ให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  ของบริษัทฯ 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ เริ่มมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

 (จ) ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไมเ่ป็นผู้ถือหุน้    
ที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยืน่ค าขอ
อนุญาตต่อก.ล.ต. 

 

 



 

(ฉ) ไม่เป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อก.ล.ต. 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเปน็ผูท้ี่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

(ซ) ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือไม่เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอืน่ซึ่งประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัที่มนีัยกับกิจการของบรษิทัฯ 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

       ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง(ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจ 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิทัฯ ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ 

บริษทัฯโดยมีการตดัสินใจในรปูแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

 

3.3 การพฒันากรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

       คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการ 

ด าเนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ 

ประสานงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้  
 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ 
 ข้อมูลด้านนโยบาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
 จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 



 

การพัฒนาและนโยบายการเข้าอบรมของกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ  

กรรมการชุดย่อย เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว  

 

3.4 การด ารงต าแหนง่ในบรษิัทอืน่ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

            คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัตหิน้าที่ใน 

ฐานะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบริษทัฯ จึงมีนโยบายก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบียนแหง่อื่นที่กรรมการแต่ละคน 

สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 4 บรษิัทจดทะเบียน และก าหนดให้กรรมการผู้จดัการ สามารถไปด ารงต าแหน่ง 

กรรมการในบริษทัแหง่อื่นได้ไมเ่กิน 3 บริษทั 

 

3.5 แผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน 

            คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความ 

ต่อเนื่องในการบรหิารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพือ่ทดแทนต าแหน่ง และสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง (Succession  

Plan) โดยเฉพาะในต าแหนง่กรรมการผู้จัดการ และผู้บรหิารตั้งแตร่ะดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 

บริษทัฯ มีการวางแผน สรรหา คดัเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต าแหนง่งานหลักที่มคีวามส าคัญต่อ 

การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ๆ ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอาย ุลาออก และส่งผลให้ต าแหน่งนัน้ๆ 

ว่างลง 

           บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง 

เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

ท าหน้าที่ในการกล่ันกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อันได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

 



 

  

            นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน เช่น บุคลากรที่มีประสบการณ์ และ 

คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาสร้างความพร้อมให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดย 

ผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น 

ผู้น า และความรอบรู้ในงานหลายๆด้าน 

 

3.6 เลขานกุารบรษิัท 

เลขานุการบรษิัท มหีน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้
 จัดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ประสานงานการจดัประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท า

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่
กฎหมายก าหนด 

 ให้ค าแนะน า และสนับสนนุงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏบิตัิต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 ติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้เลขานุการบรษิัท ได้รบัการฝึกอบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน   

 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

           การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  1. การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ของคณะกรรมการบริษทัฯทัง้คณะ  และ 2. การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  ทั้งนี้ คณะกรรมการได ้

ก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ซ่ึงในการประเมนิดังกล่าว จะ 

พิจารณาในเรื่องผลประกอบการของบรษิัทฯด้วย เพื่อให้สะท้อนถงึประสิทธิภาพการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการประเมิน  บรษิัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธผิลของการท างานของ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทฯต่อไป 

 

 

 



 

4.1  การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบรษิัทฯทั้งคณะ 

 คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯทัง้คณะ ดังรายละเอียดใน 

ตารางด้านล่างนี้  

 

คะแนน (%) เกณฑ์ที่ได้ ค าจ ากัดความ 

90-100 ดีเลิศ มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก 

ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏบิัตงิาน   

หรือปรบัปรงุเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ 

80-89 

 

ดีเกินความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความ 

คาดหวัง 

70-79 

 

ดีเทียบเท่าความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานทีด่ีตามความ 

คาดหวัง 

60-69 

 

พอใช ้ มีมาตรฐานและผลงานทีเ่พียงพอต่อการ 

ปฏิบตัิงาน  แต่ต่ ากว่าความคาดหวัง   

สามารถปรับปรุงให้ดขีึ้นได ้

ต่ ากว่า 60 ควรปรับปรุง 

อย่างเร่งด่วน 

มีมาตรฐานต่ ากว่าความเพียงพอ 

ในการด าเนินธุรกิจ ที่มีการแข่งขนัสูง   

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 

        นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก าหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินคณะกรรมการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 หมวด         
หลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลประกอบการในรอบปี  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุม
คณะกรรมการ  4. การท าหน้าที่ของกรรมการ  5. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ 6. ความสัมพันธ์กับฝ่าย
จัดการ 

 

 

 

 



 

4.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมการได้ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการ 

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  

และบรรษทัภิบาล โดยใช้หลักเกณฑก์ารประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบรษิัทฯทั้งคณะ นอกจากนี้ หัวข้อที ่

ใช้ในการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ     

 

5.  การประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา การประเมินดังกล่าว จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้ง

คณะและคณะกรรมการชุดย่อย  นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่  1. ผลการ

ปฏิบัติงานระหว่างปี 2. วิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์  3. การปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์  4.  ด้านทรัพยากรบุคคลและการสืบทอด

ต าแหน่ง  5. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 7. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 

 


