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หมวดที ่1: บทบาทและหลกัปฏบัิติของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกจิการ  

หลกัปฏิบัต ิ1 

คณะกรรมการต้องตระหนังถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ 
อย่างยัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

1.1 คณะกรรมการมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงครอบคลุม
ถึง  
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2   คณะกรรมการมีหน้า ท่ี ในการสร้าง คุณค่าให้แก่ กิจการอย่างย ั่งยืน โดยก ากับดูแลกิจการให้น 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 าเนินงานเป็นไปตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4   คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และจดัใหมี้การทบทวนขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงักล่าว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของ
องคก์ร            
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หลกัปฏิบัต ิ2  

ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการเพือ่สร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยืน (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation) 

2.1   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) ใหเ้ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดย
เป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหกิ้จการ ลูกคา้   ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม และ
ก าหนดวฒันธรรมขององค์กรท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบในผลการกระท า 
ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.2   คณะกรรมการก ากบัดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ประจ าปีของบริษทัฯสอดคลอ้งกบัการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ และส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชใ้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลกัของกิจการ  

หลกัปฏิบัต ิ3 

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

3.1   คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ 
สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้ 

3.2    คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ และมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย อยา่งชดัเจน 

3.3   คณะกรรมการก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้ 

3.4   ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการไดพิ้จารณาใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

3.5   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

3.6   คณะกรรมการจะดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงาน ในกรณีท่ีบริษทัฯมีบริษทัย่อย 
และมีการลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและกิจการอ่ืน
ท่ีบริษทัฯไปลงทุนมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย  

3.7   คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ
กรรมการผูจ้ดัการโดยผลประเมินจะถกูน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
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3.8   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการ
เสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.9    คณะกรรมการดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
จ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

  

หลกัปฏิบัต ิ4  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

4.1    คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีการพิจารณาแผนพฒันาเพ่ือ
ทดแทนต าแหน่ง และสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Plan)  

4.2   คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ และโครงสร้างค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยั โดยโครงสร้างค่าตอบแทน
ของ CEO และพนกังานจะอยูใ่นรูปเงินเดือนและโบนสั การปรับข้ึนเงินเดือนและใหโ้บนสัพิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบติังาน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษทัฯ และการข้ึนเงินเดือนและให้โบนสัของอุตสาหกรรมประกนั
วินาศภยั          

4.3    คณะกรรมการสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ และก ากบัดูแลไม่ใหค้วามสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
ในดา้นการบริหารบุคลากร 

4.4    คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ี
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์ร 

หลกัปฏิบัต ิ5  

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) 

5.1   คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชนต่์อลกูคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2   คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และประกอบ
ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการ 
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5.3   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯมีการปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใชเ้งินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาอยา่งชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

5.4   คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

5.5  คณะกรรมการจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง  เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 
ตลอดจน เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ Disruptive Technology และ Cyber Risk ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

หลกัปฏิบัต ิ6 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control) 

6.1  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจ (check and 
balance) และมีการบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความ
เส่ียงเป็นประจ าทุกปี 

6.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯมีเงินกองทุนท่ีมัน่คงและเพียงพอรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
และติดตามฐานะเงินกองทุนอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการ หรือเคร่ืองมือท่ีใชดู้แลความเพียงพอของเงินกองทุน
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง 

6.3   คณะกรรมการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.4   คณะกรรมการติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบริษทัฯกบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของบริษทัฯ 
และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯในลกัษณะท่ีไม่สมควร โดยมีแนวทาง และวิธีปฏิบติั
เพ่ือใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ  

6.5   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุก
ระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

6.6  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส  
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หลกัปฏิบัต ิ7 

รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

7.1   คณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง   
เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2   คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

7.3   ในกรณีท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่า กิจการมี
แผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

7.4   คณะกรรมการพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

7.5   คณะกรรมการก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  

หลกัปฏิบัต ิ8 

สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

8.1 คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ 

8.2 คณะกรรมการดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือ
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน และไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ 

8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ 
ครบถว้น  
 


