ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการบริษัทฯคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
4. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการกากับดูแล และการ
บริหารงานออกจากกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เลือกกรรมการผู้จัดการ
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการให้
ดาเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีการกาหนดขึน้ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้
2. ประธานกรรมการ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยกรรมการผู้จดั การ และกรรมการอื่นสามารถร่วม
กาหนดวาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษทั ได้
3. การพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพือ่ พิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจ
อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ
4. ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ
ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น
5. กรรมการบริษัทฯ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะต้องงดออกเสียงลงมติ

6. ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ กรรมการทุกคน
สามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1.3 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนกากับดูแลการบริหารงาน และติดตามให้มีการนากลยุทธ์ของบริษทั ฯไปปฏิบตั ิ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. มีหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
2. มีหน้าที่พจิ ารณากาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางของบริษทั ฯ ตลอดจนร่วมผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์และ
แผนงาน เพื่อส่งเสริมให้กจิ การก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีหน้าที่กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีความมั่นคง มีการดาเนินงาน และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีโครงสร้างองค์กรที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
4. มีหน้าที่กากับดูแลภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยง กาหนดความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ ตลอดจนกากับดูแลการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม
5. มอบหมายอานาจแก่ฝ่ายบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ที่ฝ่ายบริหารได้รบั
6. กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
8. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบลงทุนประจาปี และโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 20.0 ล้านบาท
9. กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ และมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

1.4 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้าที่
1. เป็นผู้นาของคณะกรรมการในการกากับดูแลกิจการ และมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
2. กากับดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยกรรมการที่มคี ุณภาพ มีความสามารถ และมีความสมดุล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
3. กากับดูแลให้คณะกรรมการให้ความสาคัญกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางขององค์กร
4. ควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่ ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการซักถาม และแสดงความเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
5. กาหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจาเป็น และความเร่งด่วน และให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
6. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
1.5 บทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผู้นาของฝ่ายบริหาร
2. บริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมัติ
3. นาเสนอกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานธุรกิจหลัก ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
4. บริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ
บริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ
5. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจา รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพตลาดและการแข่งขัน
6. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. นาเสนองบประมาณประจาปี และงบลงทุนประจาปี ให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมัติ
8. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกากับอื่นๆ
9. นาหลักการบรรษัทภิบาลมาใช้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. กากับดูแล และให้คาปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรสาเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษทั ฯกาหนด
2. ร่วมพิจารณานาเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณา
3. กากับดูแลให้มีการนากลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. กลั่นกรองงบประมาณประจาปี และงบลงทุนประจาปี และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณางบลงทุนที่เกินกว่าวงเงินที่กรรมการผูจ้ ัดการมีอานาจอนุมัติ แต่ไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
2.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล และจัดทารายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
9. ในการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
2.3 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สาคัญของบริษัทฯ การ
พิจารณาอาจจะพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาแนวทาง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่เกิด และ/หรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารความเสี่ยงทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
3. พิจารณาและทบทวนแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5. กากับดูแลและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงที่สาคัญ พร้อมทั้งให้คาแนะนาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจ้ ัดการรับทราบอย่างสม่าเสมอ
2.4 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการลงทุน
1. กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนของบริษัทฯ
2. กากับดูแลกระบวนการตัดสินใจการลงทุน
3. กากับดูแลการลงทุนของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตาม
เป้าหมาย
4. กากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกีย่ วกับธุรกรรมการลงทุนของ
บริษัทฯ
5. กากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษทั ฯให้มีประสิทธิภาพ
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างสม่าเสมอ
2.5 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการสรรหา การ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. ด้านสรรหา
 พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
 สร้างความมั่นใจว่า บริษท
ั ฯ มีแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง และมีความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม

2. ด้านค่าตอบแทน
 พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริษท
ั ฯ และคณะกรรมการคณะอื่นๆ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการผู้จัดการ
 พิจารณาการขึ้นเงินเดือน และโบนัสโดยรวมของบริษท
ั ฯ
3. ด้านบรรษัทภิบาล
 พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้มาตรฐาน
 กากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษท
ั ฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย
3. การสรรหากรรมการ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่งงาน
3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ ไป โดยคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล จะพิ จ ารณาจากทั กษะที่ จ าเป็ น ที่ ยั ง ขาดอยู่ ใ น
คณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมี
ประวัติการทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีวิสัยทัศน์ และมีคุณสมบัติดังนี้
 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ(Integrity and Accountability)
 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
 ยึดมั่นในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
สาหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น โดยหลักแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอดังกล่าวว่าไม่ขัด
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่รับพิจารณารายชื่อผู้ดารงตาแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 4 บริษัทขึ้นไป

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กาหนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่า และได้กาหนดเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือผู้ถือหุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(ง) ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงการกระทาอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวั น ที่ เ ริ่ ม มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้
ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยนื่ คาขอ
อนุญาตต่อก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือไม่เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง(ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษทั ฯโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
3.3 การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดาเนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจหน้าที่
 ข้อมูลด้านนโยบาย และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
 จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ

การพัฒนาและนโยบายการเข้าอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ
กรรมการชุดย่อย เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
3.4 การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัตหิ น้าที่ใน
ฐานะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนแห่งอื่นที่กรรมการแต่ละคน
สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน และกาหนดให้กรรมการผู้จดั การ สามารถไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษทั แห่งอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั
3.5 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่งงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความ
ต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพือ่ ทดแทนตาแหน่ง และสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession
Plan) โดยเฉพาะในตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
บริษทั ฯ มีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตาแหน่งงานหลักที่มคี วามสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนัน้ ๆ ได้รบั การแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก และส่งผลให้ตาแหน่งนัน้ ๆ
ว่างลง
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ทาหน้าที่ในการกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อันได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน เช่น บุคลากรที่มีประสบการณ์ และ
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาสร้างความพร้อมให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดย
ผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้นา และความรอบรู้ในงานหลายๆด้าน
3.6 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น รายงานประจาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่
กฎหมายกาหนด
 ให้คาแนะนา และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษท
ั ฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง
 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัท ได้รบั การฝึกอบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ คณะ และ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในการประเมินดังกล่าว จะ
พิจารณาในเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯด้วย เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการประเมิน บริษัทฯ จะนามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทางานของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯต่อไป

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ
คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ คณะ ดังรายละเอียดใน
ตารางด้านล่างนี้

คะแนน (%)

เกณฑ์ที่ได้

90-100

ดีเลิศ

คาจากัดความ
มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก
ไม่จาเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน
หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้

80-89

ดีเกินความคาดหวัง

มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความ
คาดหวัง

70-79

ดีเทียบเท่าความคาดหวัง

มีมาตรฐานและผลงานทีด่ ีตามความ
คาดหวัง

60-69

พอใช้

มีมาตรฐานและผลงานทีเ่ พียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน แต่ต่ากว่าความคาดหวัง
สามารถปรับปรุงให้ดขี ึ้นได้

ต่ากว่า 60

ควรปรับปรุง

มีมาตรฐานต่ากว่าความเพียงพอ

อย่างเร่งด่วน

ในการดาเนินธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูง
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดหัว ข้อที่ใช้ใ นการประเมินคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด
หลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลประกอบการในรอบปี 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุม
คณะกรรมการ 4. การทาหน้าที่ของกรรมการ 5. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ 6. ความสัมพันธ์กับฝ่าย
จัดการ

4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้กาหนดให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ นอกจากนี้ หัวข้อที่
ใช้ในการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่สาคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา การประเมินดังกล่าว จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้ง
คณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างปี 2. วิสัยทัศน์และการกาหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์ 4. ด้านทรัพยากรบุคคลและการสืบทอด
ตาแหน่ง 5. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 7. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

