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หมวดที ่1: บทบาทและหลกัปฏบัิติของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกจิการ  
หลกัปฏิบัต ิ1 
คณะกรรมการต้องตระหนังถึงบทบาทและความรับผดิชอบของตนเองในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่     
 กจิการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

 

1.1  คณะกรรมการมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 
      ซ่ึงครอบคลุมถึง  
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 
1.2   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน โดยก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล     
        (governance outcome) อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  
(3) มีวฒันธรรมองคก์รท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
(4) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(5) เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.3  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  
      (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

1.4   คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ 
        มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจน 
        ติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และจดัใหมี้การทบทวนขอบเขตหนา้ท่ี 
        ความรับผิดชอบดงักล่าว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร  
            
หลกัปฏิบัต ิ2  
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) 

 

2.1   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) ใหเ้ป็นไปเพ่ือความ 
        ย ัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหกิ้จการ ลูกคา้   ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
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        และสงัคมโดยรวม และก าหนดวฒันธรรมขององคก์รท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
        ความรับผิดชอบในผลการกระท า ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทั้งกลยทุธ์ประจ าปีของบริษทัฯสอดคลอ้งกบั 
       การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  และส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและน านวตักรรม  
       และเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และก ากบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากร 
       สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  
 

หลกัปฏิบัต ิ3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
3.1   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด  
        องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์ 
        และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้ 
 

3.2    คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่องคป์ระกอบ 
         และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ และมีการ 
         ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย อยา่งชดัเจน 
          

3.3   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให ้
        ไดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้ 
  

3.4   ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการไดพิ้จารณาใหโ้ครงสร้างและ 
         อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รให ้
         ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 

3.5   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลา 
        อยา่งเพียงพอ 
 

3.6   คณะกรรมการจะดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงาน ในกรณีท่ีบริษทัฯ 
       มีบริษทัยอ่ย และมีการลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง  
       รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย
 

3.7  คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย    
       ทุกชุด และกรรมการผูจ้ดัการโดยผลประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 

3.8   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท 
        หน้าท่ี  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
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3.9    คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึง 
        ขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุน 
        การด าเนินงานของคณะกรรมการ  

 

หลกัปฏิบัต ิ4  
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 
4.1    คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ 
         ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย และมีการ    
         พิจารณาแผนพฒันาเพ่ือทดแทนต าแหน่ง และสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Plan)  
 

4.2   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ี    
        สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และโครงสร้างค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยั  
        โดยโครงสร้างค่าตอบแทนของ CEO และพนกังานจะอยู่ในรูปเงินเดือนและโบนสั การปรับข้ึนเงินเดือน 
         และใหโ้บนสัพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังาน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษทัฯ และ   
        การข้ึนเงินเดือนและใหโ้บนสัของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยั          
 

4.3    คณะกรรมการสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ 
         บริหารและการด าเนินงานของกิจการ และก ากบัดูแลไม่ใหค้วามสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการ 
         ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ในดา้นการบริหารบุคลากร 
 

4.4    คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ 
         แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์ร 
 
หลกัปฏิบัต ิ5  

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 
5.1   คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ 
        สร้างคุณประโยชนต่์อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.2   คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
        และประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการ 
 

5.3   คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมี ประสิทธิภาพและ 
       ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลุ 
       วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
5.4   คณะกรรมการจดัใหมี้กรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร  
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        ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ 
        เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง  เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุ    
        วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 
 
หลกัปฏิบัต ิ6 

ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

 

6.1   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท า  
        ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง    
        ใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็น 
         ประจ าทุกปี  

 

6.2   คณะกรรมการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 

6.3  คณะกรรมการติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งบริษทัฯกบั 
       ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรัพยสิ์น  
       ขอ้มูลและโอกาสของบริษทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯในลกัษณะ 
       ท่ีไม่สมควร โดยมีแนวทาง และวิธีปฏิบติัเพ่ือใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการ 
        และการเปิดเผยขอ้มูล โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
6.4  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและ 
        ส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 

6.5  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
 
หลกัปฏิบัต ิ7 

รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

7.1   คณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั 
       ต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7.2   คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
 

7.3   ในกรณีท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจ 
         ไดว้า่ กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี  
          ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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7.4   คณะกรรมการพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 
7.5   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสาร 
        กบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  

 

หลกัปฏิบัต ิ8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 

8.1  คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ 
8.2  คณะกรรมการดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มี 
      ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน และไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมระเบียบวาระการ 
      ประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
8.3  คณะกรรมการดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่ง 
       ถูกตอ้งและครบถว้น  

 


