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ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนชาตประกันภยั จํากัด (มหาชน) ครั &งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2562 ได้มีมติ
อนุมตัิทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดี  เพื�อเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีของ 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) และให้สอดคล้องกบักฎหมายและหลกัเกณ์ที�หน่วยงานทางการกําหนด โดยให้มีผล
บงัคบัใช้ตั &งแตว่นัที� 27 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป  
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บทนํา 
 
 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจชั &นนํา มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั�งยืน และสร้าง
มูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั�นดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี และให้
ความสําคญักับการมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื�อเป็นกรอบความประพฤติที�สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพื�อให้บุคลากรทุกระดบัได้มีการพฒันาตนเอง สํานึกในหน้าที�ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตัิ
หน้าที�ด้วยความถึงพร้อมซึ�งคณุธรรมและจริยธรรม  

 เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ที�ผ่านมาบริษัท ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และคู่มือ
จรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัิ โดยยดึมั�นในคณุธรรม ความซื�อสตัย์สจุริต และการ
ปฏิบตัิที�สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งจะมีการทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ เป็นประจําทุกปี 
เพื�อให้มีความทนัสมยัสอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�เกิดขึ &น โดยนโยบายฉบบัที�มีการทบทวนครั &งนี & ได้มีการปรับ
หวัข้อและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “หลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เผยแพร่ และหลกัเกณฑ์เรื�องธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินที�
ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

 บริษัทเชื�อมั�นวา่กระบวนการจดัการ โดยมีการกํากบัดแูลกิจการที�ดีตามมาตรฐานสากล จะเพิ�มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของกิจการ และทําให้บริษัทเป็นที�ยอมรับมากขึ &นทั &งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ�งเป็นปัจจัยสําคญั
ประการหนึ�งในการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ และเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย วา่จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมโดยทั�วถึง ซึ�งจะก่อให้เกิดความเชื�อมั�นจากผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่ายและสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษัท  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที� 3 ของจํานวน 27 หน้า  

 

สารบัญ 
 

 หน้า  
 

หลักการดาํเนินธุรกิจ (Business Principles) ของบริษัท ธนชาต ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

4 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดี   

หลกัปฏิบตัิ  1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้ นําองค์กร

ที�สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยั�งยืน 

4 

หลกัปฏิบตัิ  2  กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน  5 

หลกัปฏิบตัิ  3  เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสทิธิผล  7 

หลกัปฏิบตัิ  4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารและการบริหารบคุลากร 13 

หลกัปฏิบตัิ  5  สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 16 

หลกัปฏิบตัิ  6  ระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 18 

หลกัปฏิบตัิ  7  รักษาความนา่เชื�อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู  21 

หลกัปฏิบตัิ  8  สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้น 24 

ภาคผนวก 28 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที� 4 ของจํานวน 27 หน้า  

 

 
หลักการดาํเนินธุรกิจ (Business Principles) 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

กลุม่ธนชาตมีหลกัการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื�อให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั�งยืน          
และมั�นคง ดงันี & 

1. แขง่ขนัอยา่งมีคณุธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการที�ดีโดยคํานงึถึงผลกระทบในระยะสั &นและระยะยาว  
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสทิธิ มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
3. ยดึมั�นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิ�งแวดล้อม  
4. ปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี�ยนแปลง  
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที�ดี 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นํา
องค์กรที�สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน  

 หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถงึความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ บริษัทให้สิทธิและความเท่าเทียมกนัแก่กรรมการทกุคนใน
การพิจารณาตดัสนิใจเรื�องตา่งๆ โดยแยกหน้าที�ชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้ จั ด ก า ร  ร ว ม ถึ ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร  ทั &ง นี & ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  ไ ม่ มี ห น้ า ที� จั ด ก า ร ง า น ป ร ะ จํ า ข อ ง บ ริ ษั ท 
แต่จะมีหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดและเข้าร่วมประชุมเพื�อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามวาระที�
กําหนดหรือตามที�ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื�อ 
 1. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
 2. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 
แผนธุรกิจ 
 3. ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที�ดีและมีมาตรการบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม 
 

 หลักปฏิบัต ิ1.2 การกาํกบัดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยนื 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) พร้อม
ทั &งได้จัดทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและคู่มือจรรยาบรรณ เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบตัิ 

 กรรมการและผู้บริหารทกุระดบัของบริษัทจะต้องเป็นแบบอยา่งที�ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ที�ดีและคูม่ือจรรยาบรรณที�กําหนด Insurance Compliance และHUMAN RESOURCE รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ 
สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีและคู่มือ
จรรยาบรรณอยา่งจริงจงั ตอ่เนื�อง และสร้างให้เป็นสว่นหนึ�งของวฒันธรรมองค์กรในการปฏิบตัิงาน และจะต้องรายงานผล
การดําเนินงานด้านการสง่เสริมความรู้ และการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและคู่มือจรรยาบรรณนี &ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
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 เพื�อให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  
และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปอยู่เสมอ  Insurance 
Compliance มีหน้าที�ดแูลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงอยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท จะต้องทําความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการที�ดีและคูม่ือจรรยาบรรณที�บริษัทกําหนดดงักลา่วข้างต้นอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั &งให้การรับรองในการปฏิบตัิตามทกุ
ประการ 

 หลักปฏิบัต ิ1.3  บทบาทของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรรมการบริษัทมีบทบาทในการกํากบั ดแูล และติดตามให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกลยทุธ์ 
วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ข้อบงัคบั มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ด้วยความรับผิดชอบ ซื�อสตัย์
สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดําเนินการอยา่งสมเหตสุมผล มีความใสใ่จในเหตกุารณ์ที�เกิดขึ &นกบับริษัท 
หรือการดําเนินการต่างๆ ของบริษัท อทิุศเวลาและความสามารถในการปฏิบตัิตามหน้าที� มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที�
และเป็นอิสระ 

 ดแูลให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
นโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที�มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ 
การควบคมุดงักลา่วและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

 หลักปฏิบัต ิ1.4  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) ที�ระบหุน้าที�และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท เพื�อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการทกุคน และมีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละ1 ครั &ง และหากมีการเปลี�ยนแปลง รวมทั &งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที�คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายจดัการ อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร 

กรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที�ของตน การมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการให้แก่กรรมการ
ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ โดยมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดงักล่าวมิได้เป็นการ 
ปลดเปลื &องหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ�งยงัมีหน้าที�ติดตามดแูลฝ่ายจดัการให้ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�
ได้รับมอบหมาย 

หลักปฏิบัต ิ2 กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน  

 หลักปฏิบัต ิ2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทกําหนดผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี & 
1. ผู้ ถือหุ้น 
2. เจ้าหนี & 
3. คณะกรรมการบริษัท  
4. ผู้บริหารบริษัท 
5. พนกังานบริษัท 

6. ลกูค้าและคูค้่า 
7. ผู้สอบบญัชี   
8. คูแ่ขง่ขนั  
9. สงัคมและสิ�งแวดล้อม   
10. ภาครัฐ 

 



 

หน้าที� 6 ของจํานวน 27 หน้า  

 

 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลจดัการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดงันี & 
 1. การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั &งจะต้องทําให้เกิดผลดี
ตอ่สงัคมและภาครัฐ ทั &งทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม  
 2. กําหนดผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานด้วยความเหมาะสมและยตุิธรรม  
 3. ให้บริการลกูค้าด้วยคณุภาพ ซื�อสตัย์ ยตุิธรรม และเรียกเก็บคา่บริการในอตัราที�เหมาะสม   
 4. รับผิดชอบตอ่ลกูค้าและคูค้่าในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที�ดี มีคณุภาพ รักษา 
  ความลบัของลกูค้าและคูค้่า รวมทั &งมีหนว่ยงานรับเรื�องร้องเรียน   
 5. ดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าด้วยความซื�อตรง ไมเ่อารัดเอาเปรียบ ปฏิบตัิตามเงื�อนไขสญัญาที�ตกลงกนัไว้ 
 6. ดําเนินธุรกิจและแข่งขนักบัคู่แข่งขนัด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกาโดยไม่แข่งขนัจนทําให้เกิดผลกระทบ
  ด้านลบตอ่ธุรกิจโดยรวม   
 7.  เปิดเผยข้อมลูการทําธุรกรรมของบริษัท ตามมาตรฐานและข้อบงัคบัของทางการ เพื�อให้เกิดความโปร่งใส  
 8.  สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในเรื�องของสิ�งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ  
   ด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
 9.  มีนโยบายชัดเจนที�จะไม่ละเมิดหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดรวมถึง 
  ไมส่นบัสนนุการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิjในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือ
  ทางอ้อม 
    

หลักปฏิบัติ 2.2  การกาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลให้มั�นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะ 
ปานกลางและ/หรือประจําปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการโดย 

1. คํานงึถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยั
และความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสียที�เกี�ยวข้อง โดยมีกลไกที�ทําให้เข้าใจความต้องการ
ของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งแท้จริง  

2. สนบัสนนุให้มีการจดัทําหรือทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์สาํหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี  
3. กํากบัดแูลให้มกีารสง่เสริมการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

และตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยี อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั โดยยงัคงอยูบ่นพื &นฐานของ 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม  

4. เป้าหมายที�กําหนดเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ โดยกําหนดเป้าหมายทั &งที�
เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน นอกจากนี &ควรตระหนกัถึงความเสี�ยงของการตั &งเป้าหมายที�อาจนําไปสูก่าร
ประพฤติที�ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  

5. กํากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทั�วทั &งองค์กร  
6. กํากบัดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที�เหมาะสม และติดตามการดําเนินการ

ตามกลยทุธ์และแผนงานประจําปี  
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หลักปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล  

 หลักปฏิบัต ิ3.1  การกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึง
ลกัษณะ ขนาด ความซบัซ้อนของบริษัท มีการถ่วงดลุอํานาจและคามสามารถของกรรมการในการทํางานร่วมกนัอย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามที�กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด                        
มีสดัสว่นกรรมการอิสระที�เหมาะสม และดแูลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที�มีคณุสมบตัิหลากหลายทั &งในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุที�จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยจดัทําตารางองค์ประกอบความรู้ความชํานาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) 
เพื�อให้มั�นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที�มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ               
ของผู้มีสว่นได้เสยี 
 คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ หน้าที�ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั Kง ดังต่อไปนี K 

จาํนวนกรรมการและสัดส่วน 

 จํานวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีสดัสว่นระหวา่ง
กรรมการที�เป็นผู้บริหารกบักรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสดัสว่นการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่อยา่งยตุิธรรม เพื�อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอยา่งอิสระเพียงพอ ทั &งนี & 
ให้มีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมลูกรรมการของแตล่ะคน ไว้ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท  

 นอกจากนี &ยงักําหนดให้มีกรรมการที�เป็นผู้บริหารในจํานวนไม่เกิน1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั &งหมด            

และมีกรรมการอิสระจํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการบริษัททั &งหมด 1 ซึ�งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ

และไมม่ีผลประโยชนใดๆ หรือความสมัพนัธ์ใดๆ กบัธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามสดัสว่นอย่างยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ สาํหรับบริษัทอื�นในกลุม่ธนชาตนั &น ให้พิจารณาจํานวนกรรมการและสดัสว่นตามความเหมาะสม 
ซึ�งขึ &นอยูก่บัประเภท ขนาด และความซบัซ้อนของธุรกิจ เพื�อสนบัสนนุให้การทําหน้าที�ของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพ 

 คุณสมบัติของกรรมการ 
1. มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที�หลากหลายเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด ความซบัซ้อน  และความเสี�ยงของ

บริษัท ซึ�งช่วยสนบัสนนุการทําธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์ สอดคล้องกบั
กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการที�มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งน้อย 1 คน และมีกรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 1 
คน โดยไมไ่ด้คํานงึถึงข้อจํากดัเรื�องเพศ  

2. ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
3. จะต้องมีคณุสมบตัิเพิ�มเติมในแตล่ะประเภท ดงันี & 

 กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
- เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

                                                 
1 ให้มีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 
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- มีจํานวนไมเ่กินกึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั &งหมด  
กรรมการอิสระ  

- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั &งหมดของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�
เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั &นๆด้วย ทั &งนี & ความหมายของผู้ เกี�ยวข้องให้เป็นไปตามที�สํานกังาน
คณะกรรมการการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด  

- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หรือหนว่ยงานทางการที�เกี�ยวข้องกําหนด 

- ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ขดักบัหลกัเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการกํากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด  

- กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัท 

 คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้าที�ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั Kง ดังต่อไปนี K  

คณะกรรมการบริษัทจดัตั &งคณะกรรมการอื�นๆ ขึ &นเพื�อชว่ยศกึษา กลั�นกรอง และควบคมุดแูลงานด้านตา่งๆ ดงันี & 
1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการที�เป็นบคุคลภายนอก 
ในจํานวนนี &ให้กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จดัการเป็นกรรมการบริหาร
โดยตําแหน่ง โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที�ควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามที�คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยตรง 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบตัิตามที�หน่วยงานทางการที�กํากับดูแลกําหนดจํานวนอย่างน้อย 3 คน  
มีความเป็นอิสระในการทํางานอยา่งเต็มที� ทําหน้าที�เป็นเครื�องมือสาํคญัของคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกํากบัดแูลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที�ถกูต้องและมีความโปร่งใส 
ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เ พื�อให้มีการควบคุมภายในที�ดี 
มีระบบการรายงานที�นา่เชื�อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้อง รวมทั &งผู้ ถือหุ้น  

  

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
ประกอบด้วยกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 3 คนและสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็น
กรรมการอิสระ มีอํานาจหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยกําหนดบทบาทหน้าที�ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในกรณีที�
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ต่ ง ตั & ง บุ ค ค ล ใ ด ใ ห้ เ ป็ น ที� ป รึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให้เปิดเผยข้อมลูของที�ปรึกษานั &น รวมทั &งความเป็นอิสระ หรือไมม่ีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไว้ในรายงานประจําปี  
 

4. คณะกรรมการกาํกับความเสี�ยง (Risk Oversight Committee) 
คณะกรรมการกํากบัความเสี�ยงได้รับการแตง่ตั &งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ�งหนึ�ง และประธานเป็นกรรมการที�ไม่เป็น
ผู้บริหาร มีหน้าที�ดูแลการบริหารความเสี�ยงในภาพรวมของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
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ประสิทธิผล ครอบคลมุความเสี�ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี�ยงที�เกิดขึ &นใหม่ ให้คําแนะนําคณะกรรมการ
บริษัทเกี�ยวกบักรอบการกํากบัดแูลความเสี�ยง ดแูลให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหาร
ความเสี�ยงรวมถึงระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ รวมทั &งดแูลกลยทุธ์ในการบริหารเงินกองทนุและสภาพคลอ่ง
เพื�อรองรับความเสี�ยงด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจํา กลั�นกรองนโยบายด้านการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Policy) ของบริษัท
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี &มีการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง หรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญั 
 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee)  
ประกอบด้วยสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน  ได้แก่ผู้บริหารที�ดแูลรับผิดชอบงานที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงทกุประเภท
ของบริษัท เพื�อทําหน้าที�กําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลมุทั &งองค์กร โดยผา่นการกลั�นกรองจากคณะกรรมการกํากบัความเสี�ยงและนําเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ รวมถึงพิจารณากลั�นกรอง Recovery Plan ให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะและ
ความซบัซ้อนของโครงสร้างและการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ปริมาณธุรกรรม และ
ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั &ง หรือเมื�อมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ และกํากบัดแูลให้
ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา และทําการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสี�ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง และในทกุๆ ระยะเวลาที�พบว่า ระดบั
ความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งรวมถึงการให้ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายงานผิดปกติ
ทั &งหลาย 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการลงทุนประกอบด้วยกรรมการและผู้ บริหาร มีหน้าที�อย่างน้อยตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด รวมถึงนําเสนอนโยบายด้าน
การลงทุน (Investment Policy) ให้เหมาะสมกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อให้พิจารณาอนุมัติ และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา และทําการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการลงทุน
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี  
 

6. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั &งคณะกรรมการจัดการ เพื�อพิจารณากําหนด ควบคุม ดูแล และติดตามการ
ดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจําปีของบริษัท พร้อมกําหนดให้ผู้บริหารของบริษัท รายงานการดําเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ 
ที�ผู้บริหารแตล่ะหนว่ยงานรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการจดัการ เพื�อพิจารณาให้ความเห็น และ/หรือ นโยบาย 
เป็นครั &งคราวไป นอกจากนี & ยงัร่วมกบัผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จดัการบริหารและควบคมุ
ความเสี�ยงจากการดําเนินงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และแนวนโยบายของบริษัท 
 
 



 

หน้าที� 10 ของจํานวน 27 หน้า  

 

7. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Committee) 
คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั &งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เพื�อพิจารณานําเสนอนโยบายต่อคณะ
กรรมการบริหาร เช่น พิจารณานโยบายการรับประกนัภยั นโยบายการออกสํารวจภยั นโยบายการเรียกร้อง
สนิไหมทดแทน รวมไปถีงนโยบายการกําหนดราคาขายประกนัภยั รวมถึง อนมุตัิพร้อมติดตามประเมินผลงาน
ในด้านตา่งๆ เช่น การพิจารณาอนมุตัิขั &นตอนการดําเนินงาน การพฒันาระบงานที�เกี�ยวข้อง วิธีการรับประกนั
ภัย การพิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารงานของเจ้าหน้าที�การตลาดทุกช่องทางการขาย การบริหารผู้
ให้บริการต่างๆ เช่น อู่รถยนต์ ร้านอะไหล ่  บริษัทสํารวจภยั เครือข่ายโรงพยาบาล ตลอดจนแผนการพฒันา
ปรับปรุงผลติภณัฑ์ แผนงานประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมสง่เสริมการขาย เป็นต้น 
 

 หลักปฏิบัต ิ3.2  การคัดเลือกประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบคุคลที�เหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริษัท และดแูลให้มั�นใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื &อต่อการใช้
ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ  

 บทบาทของประธานกรรมการ 
1. ไมร่่วมในการบริหารงานปกติประจําวนัของบริษัท  

2. ใช้ภาวะผู้ นําในการดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการทั &งคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชมุซึ�งกรรมการผู้จดัการเสนอ และได้ผา่นความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารแล้ว เพื�อให้วาระสอดคล้องกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั &งเปิด
โอกาสให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมีอิสระที�จะเสนอเรื�องที�เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุ 

4. จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการบริษัทจะพิจารณาและอภิปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ                 
ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5. ประธานกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือ กรรมการที�ไม่เป็นกรรมการที�เป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับ

ความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากสาํนกังานคณะกรรมการการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั2  

6. ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้การทําหน้าที�ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง  

7. ดแูลและสง่เสริมให้กรรมการบริษัทยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และคูม่ือจรรยาบรรณ 

8. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างเปิดกว้างในที�ประชุม เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการที�เป็นผู้บริหารและกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ  

 หลักปฏิบัต ิ3.3  การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการที�โปร่งใสและชดัเจนเพื�อให้
ได้คณะกรรมการบริษัทที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที�กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ 
การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ มีการประกาศเป็นแนวทางปฏิบตัิอยา่งชดัเจน และมีการจดัตั &งคณะกรรมการสรรหาและ

                                                 
2 ให้มีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 
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กําหนดคา่ตอบแทน โดยสมาชิกสว่นใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งกําหนดบทบาทหน้าที�ไว้ในนโยบายนี &และกฎ
บตัรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที�กฎหมายและข้อบงัคบั 
รวมถึงนโยบายฉบบันี &กําหนด การพิจารณาเสนอชื�อกรรมการที�ออกตามวาระให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั &งเป็นกรรมการต่อไป 
นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การปฏิบตัิหน้าที�               
ที�ผา่นมา และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที�และประเภทของกรรมการแตล่ะทา่น 

  

 หลักปฏิบัต ิ3.4  ค่าตอบแทนของกรรมการ 

 ในการเสนอโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัินั &น 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนที�มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทั &งระยะสั &นและระยะยาว    

 การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี & 

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
คํานงึถึงความเสี�ยงในปัจจบุนัและที�อาจเกิดขึ &นในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ 
บริษัทแต่ละคน กรรมการบริษัทที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ &น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยควรได้รับคา่ตอบแทนเพิ�มที�เหมาะสมด้วย ทั &งนี & อยูใ่นลกัษณะที�เปรียบเทียบได้กบัระดบั
ที�ปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม 

2. ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั &งรูปแบบที�เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มี
ความเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 3.5  การปฏิบัติหน้าที�และจัดสรรเวลา  

คณะกรรมการบริษัทควรกํากบัดแูลให้กรรมการบริษัททกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที�และจดัสรรเวลา
อยา่งเพียงพอ 

1. ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นธรรมต่อองค์กรผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารพนกังาน
และลกูจ้างของบริษัท  

2. กรรมการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นทั &งในประเทศและตา่งประเทศได้ไมเ่กิน 5 บริษัท และ
ในกรณีที�เป็นการดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอํานาจลง
นาม อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอย่างในบริษัทอื�น จะดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจของ
ครอบครัวด้วย ทั &งนี & การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากับอื�นที�เกี�ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�ได้รับการแต่งตั &งหรือวนัที�
ดํารงตําแหนง่  

3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที�ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
ไม่ว่าจะทําเพื�อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อื�น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีการ
เลอืกตั &ง ทั &งนี & คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนที�ทําหน้าที�เสนอบคุคลเป็นกรรมการบริษัทเพื�อให้ผู้
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ถือหุ้นพิจารณาจะต้องตรวจสอบวา่บคุคลนั &นๆ ไมไ่ด้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท  

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง สามารถทําธุรกรรมซึ�งเป็นปกติทางการค้าทั�วไปกับ
บริษัท และบริษัทในกลุม่ธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญrชูนจะ
พึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพล ทั &งนี & 
ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที�กฎหมายประกาศหรือคําสั�งของทางการกําหนด  

5. มีหน้าที�เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั &ง ยกเว้นกรณีที�มีความจําเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัท 
หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการบริษัททกุคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททั &งหมดที�ได้จดัให้มีขึ &นในรอบปี  

6. มีบทบาทหน้าที�ในการพิจารณาวาระตา่งๆ ที�นําเข้าสูที่�ประชมุ มีสว่นร่วมในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น
ที�เป็นประโยชน์ในการประชมุอยา่งเต็มความสามารถ ซึ�งรวมทั &งประเด็นเรื�องการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

7. มีหน้าที�ดแูลด้านธรรมาภิบาลของบริษัท ที�เหมาะสมกบัโครงสร้าง ลกัษณะประกอบธุรกิจ และความเสี�ยง 

8.  ปฏิบตัิหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยักําหนดไว้    

หลักปฏิบัต ิ3.6  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย (ซึ�งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัความ
เสี�ยง) และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูนําไปใช้สาํหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปด้วย 

คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวมทั &งคณะ และกรรมการรายบคุคล ทั &ง (1) วิธี
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) อย่างน้อยปีละ 1 ครั &ง เพื�อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื�อการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป  

บริษัทได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั &นตอน และผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ไว้ใน
รายงานประจําปี 

  
 หลักปฏิบัต ิ3.7  การเสริมสร้างทักษะและความรู้  

 คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคน
ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบตัิหน้าที�กรรมการบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการ
อบรมหรือร่วมสมัมนาที�เป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตัิหน้าที�และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี  

หลักปฏิบัติ 3.8  การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มั�นใจวา่การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมลูที�จําเป็น ดงันี &  

1. ฝ่ายจดัการจดัสง่สารสนเทศแจ้งข้อมลูที�สําคญัให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ
ก่อนวันประชุม ในกรณีที�กรรมการบริษัทต้องการเอกสารเพิ�มเติม ให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จัดการ หรือ 
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OFFICE OF EX-COMMITTEE CHAIRMAN & MD ได้ ในกรณีที�จําเป็น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที�ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

2. บริษัทกําหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ลว่งหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้
กรรมการแตล่ะคนทราบกําหนดการดงักลา่ว เพื�อให้สามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ดงันี &  
2.1  คณะกรรมการบริษัท ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 6 ครั &ง  
2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 6 ครั &ง  
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 6 ครั &ง 
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั &ง 
2.5 คณะกรรมการกํากบัความเสี�ยง ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 4 ครั &ง 
2.6  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประชมุไมน้่อยกวา่ปีละ 6 ครั &ง 
2.7 การประชุมคณะกรรมการอื�นๆ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั &ง ให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน

คณะกรรมการแตล่ะคณะ 
3. กําหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท 

ทั &งหมด สว่นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ หรือกฎบตัรของแต่ละ
คณะนั &น  

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื�อให้ข้อมูลรายละเอียด
เพิ�มเติมที�จําเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทได้ทําความ
รู้จกัผู้บริหารสาํหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดตําแหนง่ (Succession Plan)  

5. ดแูลให้มีการจดัทํารายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทที�มีเนื &อหาครบถ้วน โดยระบกุารให้ความเห็นที�
สาํคญัเป็นรายบคุคลสาํหรับวาระเพื�อพิจารณาที�สาํคญั  

6. จดัให้มีการหารือร่วมกนัระหวา่งกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง 
7. จดัให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีของ

บริษัทเป็นประจําอยา่งน้อยปีละหนึ�งครั &ง โดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมประชมุด้วย   
 

หลักปฏิบัต ิ4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร  

 หลักปฏิบัต ิ4.1 การสรรหาพัฒนา และการกาํหนดบทบาทหน้าที�ของผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทมีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารที�มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
คณุลกัษณะที�จําเป็นตอ่การขบัเคลื�อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย ดงันี & 

1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ  

2. ติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการดูแลให้มีผู้ บริหารที�เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ควรร่วมกบักรรมการผู้จดัการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การสรรหาและแตง่ตั �งบคุคล เห็นชอบบคุคลที�กรรมการผู้จดัการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  

3. มีระบบการคดัสรรบคุลากรที�จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหนง่งานบริหารที�สําคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม และ
ในการสรรหาผู้บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที�มีการพิจารณาบคุคลทั �งจากภายในและภายนอก
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กลุม่ธนชาต และจัดให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหารควบคู่ไปกบัการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง 
(Succession Plan)  

4. สง่เสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพฒันา เพื�อเพิ�มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน  

5. ผู้บริหารของบริษัทต้องไมป่ฏิบตัิหน้าที�เป็นพนกังานเต็มเวลาที�องค์กรอื�น เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นวา่การปฏิบตัิหน้าที�ที�องค์กรอื�นนั �นไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ในบริษัท 3 

6. กรรมการผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ ที�ปรึกษาหรือผู้บริหาร ดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื�นทั &งในประเทศและตา่งประเทศได้ไมเ่กิน 5 บริษัท และในกรณีที�เป็นการดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการ
บริษัท กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างในบริษัทอื�น 
จะดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจของครอบครัวด้วย 

  กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื�น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการก่อนดํารงตําแหนง่ สําหรับกรรมการผู้จดัการจะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื�น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ก่อนดํารงตําแหนง่  

  ทั &งนี & การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื�นๆ ทกุบริษัทต้องไมข่ดักบัข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานกํากบัอื�นที�
เกี�ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�ได้รับการแตง่ตั &งหรือวนัที�ดํารงตําแหนง่ 

 

 บทบาทของกรรมการผู้จัดการ  
1. มีบทบาท ภาระหน้าที� และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป

ตามขอบเขตหน้าที� และอํานาจที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร  
2. กํากับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
 

บทบาทผู้บริหาร  
ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดําเนินการเพื�อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย          

ที�คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิหรือกําหนด ดงันี & 
1. มีบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบในการนําโยบายและกลยทุธ์ รวมถึงกรอบการกํากบัดแูลความเสี�ยงที�ดี   

ซึ�งรวมถึงนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยง ตลอดจนระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ นโยบายเกี�ยวกบั
การกําหนดคา่ตอบแทน และนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทมาปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดและทั�วถึง 

2. กําหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี�ยงในภาพรวมและประเภทต่างๆ 
ตลอดจนควบคมุความเสี�ยงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมและยอมรับได้ และไมเ่กินเพดานความเสี�ยงที�
กําหนด รวมทั &งทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสี�ยง รวมถึงเพดานความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที�คํานงึถึงความเสี�ยง รวมทั &งสื�อสารนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยง 
4. รายงานฐานะความเสี�ยง ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารความเสี�ยง สถานะการปฏิบตัิตามวฒันธรรม

องค์กรที�คํานึงถึงความเสี�ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที�มีนยัสําคญั และสิ�งที�ต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที�เกี�ยวข้องอยา่งสมํ�าเสมอหรือทนัทีที�พบ เพื�อพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไข

                                                 
3 ให้มีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 
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ได้ทนัเวลา รวมทั &งดแูลให้การรายงานดงักลา่ว ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสะท้อนความเสี�ยง รวมถึงความ
เพียงพอของเงินกองทนุและสภาพคลอ่งของบริษัท  

5. กําหนดโครงสร้างหน้าที�และความรับผิดชอบในสายการบงัคบับญัชาหรือสายการรายงานที�เหมาะสมและ
ชดัเจน 

6. จดัให้มีบคุลากรที�มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ สําหรับการทําหน้าที�ด้านการบริหารความเสี�ยงและ
การควบคมุภายใน  

7.  สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลให้ผู้ มี อํานาจในการจัดการมีคุณสมบัติ เหมาะสมและมี
ความสามารถในการจดัการงานของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล  
 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที�เหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ความเสี�ยงในปัจจบุนัและที�อาจเกิดขึ &นในอนาคต 

1. การพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ &นไป ให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้
นําเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงื�อนไขการจ้างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการผู้จดัการ ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เสนอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
จนถึงกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี เพื�อนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ จนถึงกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานที�ได้ตกลงกนัลว่งหน้ากบักรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที�
เป็นรูปธรรม ซึ�งรวมถึงผลปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลงานเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ใน
ระยะยาว การพฒันาผู้บริหาร ฯลฯ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น โดย 
อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาและสื�อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จดัการทราบ  

4. บคุลากรได้รับคา่ตอบแทนเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด และเพื�อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท โดยระดบัคา่ตอบแทนที�เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกบั
ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน และคํานงึถึงความเสี�ยงในปัจจบุนัและที�อาจเกิดขึ &นในอนาคตและความยั�งยืน
ของบริษัท  

5. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานสาํหรับทั &งองค์กร  
 

หลักปฏิบัต ิ4.3 โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู้ถอืหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมีผลต่ออํานาจในการควบคมุการ
บริหารจดัการกิจการ และดแูลไมใ่ห้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ รวมถึงดแูล
ให้มีการเปิดเผยข้อมลูตามตามข้อตกลงตา่งๆ ที�มีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการ 

 หลักปฏิบัติ 4.4  การพัฒนาบุคลากร  

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลที�สอดคล้องกบัทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที�เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม เพื�อรักษาบคุลากรที�มีความสามารถขององค์กรไว้ 
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 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัตั &งกองทนุสาํรองเลี &ยงชีพเพื�อดแูลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอสาํหรับ
รองรับการเกษียณ รวมทั &งสนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทนุ
ที�สอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี�ยง 

หลักปฏิบัติ 4.5 การพิจารณาทางวินัย 
บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาทางวินยั สาํหรับพนกังาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ไว้ดงัตอ่ไปนี & 
1. พนกังานระดบัตํ�ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยัเป็นผู้ พิจารณา และ

กรรมการผู้จดัการเป็นผู้อนมุตัิ 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึ &นไปหรือที�ปฏิบตัิหน้าที�เทียบเท่า และที�ไม่ได้เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยัเป็นครั &งคราวในการพิจารณา และคณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้อนมุตัิ 

3. กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั &งคณะอนกุรรมการพิจารณาความผิดทางวินยัเป็นครั &งคราวใน
การพิจารณา และตดัสนิใจโดยคณะกรรมการบริษัท 

4. กรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทกระทําความผิด โดยทจุริตหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง กรรมการ
ดงักลา่วจะต้องรับผิดชอบในความผิด และ/หรือชดใช้ความเสยีหายที�เกิดขึ &นในฐานะสว่นตวั 
 

หลักปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

 หลักปฏิบัต ิ5.1  เสริมสร้างนวตักรรม  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที�ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ
สร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ดงันี &  

1. ให้ความสําคญักับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที�ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็น 
สว่นหนึ�งในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื�อเพิ�มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ  
ซึ�งครอบคลมุการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์
บริการ การวิจยั และกระบวนการทํางาน รวมทั &งการร่วมมือกบัคูค้่า 

 หลักปฏิบัต ิ5.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื�อเป็นแนวทางให้ 
ทกุฝ่ายขององค์กรดําเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที�
เป็นไปด้วยความยั�งยืน โดยมีแนวปฏิบตัิครอบคลมุเรื�องดงัตอ่ไปนี & 

1. ความรับผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง และปฏิบตัิตอ่พนกังาน
และลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น ๆ  
ที�เป็นธรรม การจดัสวสัดิการที�ไมน้่อยกวา่ที�กฎหมายกําหนดหรือมากกวา่ตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพ
อนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า 
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทํางานในด้านอื�น ๆ  
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2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง และคํานึงถึงความเป็นธรรม 
การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงัการขาย การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื�อการพฒันา
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทั &งการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการสง่เสริมการขาย (Sales Conduct) 
ต้องกระทําอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมทํ่าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า 

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจดัซื &อจัดจ้างและเงื�อนไขสญัญาหรือข้อตกลงที�เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พฒันาศกัยภาพและมีบริการที�ได้มาตรฐาน ชี &แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ 
ตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผล
คูค้่าเพื�อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยั�งยืน 

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที�สามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ตอ่ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความสาํเร็จในระยะยาว 

5. ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั�นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบตอ่สิ�งแวดล้อม เช่น การใช้พลงังาน การใช้นํ &า การใช้ทรัพยากรหมนุเวียน เป็นต้น 

6. การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

7. การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�น เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง บริษัทและบริษัทในกลุม่ธน
ชาตได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ธนชาตมีการอนมุตัินโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น และกําหนดแนวปฏิบตัิ
ในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ของแตล่ะกิจการ  

 หลักปฏิบัต ิ5.3  การจัดการทรัพยากร  

 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื�อให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้อยา่งยั�งยืน ดงันี & 

1. ตระหนกัถึงความจําเป็นของทรัพยากรที�ต้องใช้ รวมทั &งตระหนกัว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบ
ตอ่กนัและกนั 

2. ตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที�ต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที�ต่างกันด้วย 
คํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที�จะเกิดขึ &นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื &นฐานของการมีจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยั�งยืน 

3. ดแูลให้มั�นใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน พฒันาดแูล
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคํานงึถึงการเปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอกอยูเ่สมอ 

 หลักปฏิบัติ 5.4  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 
ที�สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทั &งดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ
และพฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเสี�ยง เพื�อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
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1. จัดให้มีนโยบายในเรื�องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งครอบคลุมถึง 
การจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื�อรองรับในกรณีที�ไม่สามารถ
จดัสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที�กําหนดไว้ 

2. ดูแลให้การบริหารความเสี�ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี�ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย 

3. จดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัต ิ6 ระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน  

 หลักปฏิบัต ิ6.1  การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทควบคมุและดแูลให้มีกรอบการกํากบัดแูลความเสี�ยง (Risk Governance Framework) ที�ดี 
และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง และการกํากับดูแลการ
บริหารงานที�เพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ และดแูลให้มีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที�คํานึงถึงความเสี�ยง 
(Risk Culture) 

 กรอบการกาํกับดูแลความเสี�ยงที�ดี (Risk Governance Framework) 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�อนุมัติกรอบการกํากับดูแลความเสี�ยงที�ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระดับ
ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี�ยง รวมทั &งดูแลให้มีระบบและ
กระบวนการบริหารความเสี�ยงที�สามารถประมวลให้เห็นความเสี�ยงในภาพรวม ครอบคลมุความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัทั &งหมด 
และมีวฒันธรรมองค์กรที�คํานึงถึงความเสี�ยง โดยหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบักรอบการ
กํากบัดแูลความเสี�ยงที�ดี มีดงันี & 

1. อนมุตัินโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงโดยรวม นโยบายการทําธุรกรรมหรือออกผลิตภณัฑ์ใหม่ และ
ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ทั &งนี & การเปลี�ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชดุยอ่ยที�ได้รับมอบหมายก่อนทกุครั &ง 

2. อนมุตัิโครงสร้างองค์กรที�เอื &ออํานวยต่อการติดตาม กํากบั ควบคมุ ตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบั
นโยบาย กลยทุธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสี�ยง โดยมีการถ่วงดลุอํานาจและแยกเป็น
อิสระระหวา่งหนว่ยงานที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงกบัหนว่ยงานบริหารความเสี�ยง 

3. ดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิจที�สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี�ยง
โดยรวม และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ตลอดจนทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงโดยรวม อยา่งน้อยปีละ 1 ครั &ง หรือทนัทีที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี
นยัสาํคญั 

4. ดแูลให้มีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที�คํานงึถึงความเสี�ยง รวมทั &งการสื�อสารนโยบายและกลยทุธ์การบริหาร
ความเสี�ยง และระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ มายังพนักงานทุกคนในองค์กรเพื�อสร้างความตระหนักถึง
ความสาํคญัและหน้าที�ความรับผิดชอบของตนเกี�ยวกบัความเสี�ยง 

5. ดแูลให้มีเงินกองทนุและสภาพคลอ่งที�มั�นคงและเพียงพอที�จะรองรับการดําเนินธุรกิจทั &งในปัจจุบนัและอนาคต 
โดยมีการติดตามฐานะเงินกองทนุและสภาพคลอ่งอยา่งสมํ�าเสมอ มีกระบวนการหรือเครื�องมือที�ใช้ดแูลความ
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เพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมทั &งมีแผนรองรับกรณีวิกฤต โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�
กําหนดนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําแผนเสริมสร้างความมั�นคง (Recovery Plan) และมีการเรียกประชุม  
ผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนบัแต่สิ &นรอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาตามมาตรา 67 วรรค 4 
แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะถึงก่อน 

6. ติดตามฐานะความเสี�ยงโดยรวมและความเสี�ยงประเภทต่างๆ ประสิทธิภาพการบริหารความเสี�ยง และ 
สถานะการปฏิบตัิตามวฒันธรรมองค์กรที�คํานงึถึงความเสี�ยงตลอดจนปัจจยัและปัญหาที�มีนยัสาํคญั 

7. มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ ระบบการบริหารความเสี�ยงใน
ภาพรวมและความเสี�ยงประเภทต่างๆ แนวทางในการบริหารความเสี�ยง รวมทั &งระบบข้อมลูที�มีประสิทธิภาพ 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุถึงความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ชื�อเสยีง ด้านกลยทุธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8.  มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารกําหนดเพดานความเสี�ยงให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับ ได้รวมทั &ง
ควบคมุความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้และเพดานความเสี�ยงที�กําหนด 

9.  มอบหมายให้ผู้บริหารดแูลการใช้แบบจําลองในการวดัความเสี�ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานขั &นตํ�าที�สํานกังาน
คณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยักําหนด รวมทั &งการประเมินและทดสอบ
ความนา่เชื�อถือของแบบจําลองอยา่งเป็นอิสระเป็นประจํา 

 การบริหารความเสี�ยง 
 บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญักับการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการกํากับ
ดแูล ติดตามและพฒันาระบบบริหารความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้มั�นใจวา่มาตรการตา่งๆ ยงัคงมีความสอดคล้องและ
ทนัตอ่ปัจจยัเสี�ยงทั &งภายในและภายนอกที�เปลี�ยนแปลงไป ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัตั &งคณะกรรมการกํากบั
ความเสี�ยง เพื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลความเสี�ยงในภาพรวมให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม 
คณะกรรมการกํากบัความเสี�ยงจะต้องมั�นใจวา่บริษัทมีการบริหารความเสี�ยงที�มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลมุ
ความเสี�ยงทั &งหมดรวมถึงความเสี�ยงที�เกิดขึ &นใหม ่รวมทั &งดําเนินการรายงานความเสี�ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 
และบริษัทมีการจัดตั &งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทําหน้าที�กําหนดกลยุทธ์ และพฒันากระบวนการบริหารความ
เสี�ยง รวมทั &งนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงให้เหมาะสม ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการกํากบัความ
เสี�ยง เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

ทั &งนี & บริษัทมีการดําเนินงานตา่งๆ ภายใต้การจดัการบริหารความเสี�ยง โดยมีหน่วยงานนโยบายความเสี�ยงและตลาดทนุ 
ทําหน้าที�กําหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงประเภทตา่งๆ ซึ�งครอบคลมุความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านปฏิบตัิการ 
ด้านสภาพคล่อง ด้านชื�อเสียง ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี�ยงเครดิต ทํา
หน้าที�วิเคราะห์เครดิตสินเชื�อธุรกิจ หน่วยงานบริหารความเสี�ยงสินเชื�อรายย่อย ทําหน้าที�วิเคราะห์ความเสี�ยงสินเชื�อราย
ยอ่ย รวมถึงมีหนว่ยงานบริหารสนิทรัพย์ ทําหน้าที�บริหารจดัการหนี &ด้อยคณุภาพตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท 

 การควบคุมภายใน 

1. มีการกําหนดการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน อยา่งเพียงพอ มีการกําหนดหน้าที� ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตอํานาจอนมุตัิที�ชดัเจน พร้อมทั &งมีระบบควบคมุดแูลที�เหมาะสมเพียงพอ 
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2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุอยา่งเหมาะสม โดยมีกระบวนการในการตรวจทานความถกูต้อง ครบถ้วน
ในแตล่ะขั &นตอนและกระบวนการปฏิบตัิงานที�สาํคญั มีการแบง่แยกหน้าที�อยา่งชดัเจน รวมถึงมีหนว่ยงานที�ทํา
หน้าที�ในการควบคมุ กํากบั และตรวจสอบที�เป็นอิสระและสามารถทําหน้าที�ได้อยา่งมีประสทิธิผล โดยกําหนด
หน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบัติงานที�ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของภายในของบริษัท ทั &งนี & ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดลุ รวมถึงการแบง่แยกหน้าที�ความรับผิดชอบของหนว่ยงานหรือบคุคลตา่งๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

3. มีการดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ทั &งหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานที�ทําหน้าที�ควบคุม และหน่วยงานปฏิบัติการ              
มีทรัพยากรและบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงการจัดความสําคัญของตําแหน่งหรือสถานภาพของหัวหน้าแต่ละหน่วยงานให้สูงเพียงพอ เพื�อให้
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่งมีประสทิธิผล 

4. มีการควบคมุดูแลการจดัทําและบนัทึกบญัชีสําหรับทกุกิจกรรมของบริษัท รวมทั &งมีระบบรายงานทางบญัชี
และการเงินที�ให้ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความเสี�ยงของบริษัท ที�ถกูต้อง ทนักาล  

5. มีระบบควบคุมที�เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้องกันพื &นที�และทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงสิทธิในการ
เข้าถึงพื &นที�สาํคญัและสทิธิในการเข้าถึงทรัพย์สนิที�สาํคญั 

 หลักปฏิบัติ 6.2  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและ
การบริหารความเสี�ยงไว้ในรายงานประจําปี และให้ความสําคญักบัการทบทวนระบบที�สําคญัต่อการควบคมุภายในและ
การบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอหรืออยา่งน้อยปีละ1ครั &ง  
  

 หลักปฏิบัต ิ6.3 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทกําหนดหลกัการเพื�อไมใ่ห้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ที�เกี�ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง
หรือกลุม่บคุคล ดงันี &  

1. กําหนดแนวทางให้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ที�เกี�ยวข้อง ไม่ดําเนินการใดๆ อนัเนื�องจากผลตอบแทน 
ที�ไมค่วรได้รับตามปกติ หรือตามเงื�อนไขของบริษัท 

2. กําหนดแนวทางให้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ ไมใ่ห้เข้ามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจที�เกี�ยวกบัธุรกรรมที�ตนเองมี
ผลประโยชน์เกี�ยวข้อง  

3. กําหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้ผู้ เกี�ยวข้องรับทราบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตัิ รวมทั &งให้มีการเปิดเผยในรายงาน
ประจําปี 

4. กําหนดแนวทางให้มีการทํารายการที�เกี�ยวข้องบนพื &นฐานของข้อมลู หลกัเกณฑ์ที�แท้จริงสมเหตสุมผล รวมทั &ง
ราคาที�เหมาะสมเสมือนกบัการทํารายการลกูค้าทั�วไป 

5. กําหนดแนวทางไมใ่ห้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อื�นใดจากผู้ เกี�ยวข้องในเรื�องที�ต้องพิจารณา
หรือตดัสนิใจ 
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6. กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการที� เ กี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครั &ง รวมทั &งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
ของหนว่ยงานทางการที�กํากบัดแูลบริษัท 

7. กําหนดให้มีการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจําปี  
8. ให้กรรมการบริษัทที�มีสว่นได้เสยีในแตล่ะวาระ รายงานการมีสว่นได้เสยีและไมอ่ยูร่่วมในการพิจารณาวาระนั &น 

เพื�อให้กรรมการอื�นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

 หลักปฏิบัต ิ6.4  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  

 บริษัทถือเป็นหลกัการสําคญัในการดําเนินธุรกิจที�จะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุม่บุคคล หรือบคุคลที�มีสว่นร่วมหรือ 
รู้เห็นกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไมพ่งึได้รับไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อํานาจหน้าที�โดยมิชอบ มีแนวทาง
ชดัเจนที�จะสนบัสนนุและให้ความร่วมมือกบัภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทและบริษัทในกลุม่ธนชาตได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุม่ธนชาต มีการอนมุตัินโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ 
ของแตล่ะกิจการ และกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น  

 หลักปฏิบัต ิ6.5  ช่องทางการร้องเรียน  
 คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีที�มีการแจ้ง
เบาะแส รวมทั &งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื�องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือรายงานประจําปี ดงันี & 

1. กําหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสยี ที�มีความสะดวกผา่นทางโทรศพัท์ 02-308-9300  เว็บไซต์
ของบริษัท สํานกังานหรือสาขาของบริษัท หนงัสือ จดหมาย โทรศพัท์ หรืออื�นๆ โดยมี Complain Center มี
หน้าที�บริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

2. มีนโยบายและแนวทางที�ชดัเจนในกรณีที�มีการชี &เบาะแส โดยกําหนดช่องทางให้สามารถแจ้งโดยตรงได้ที� (1) 
กรรมการผู้จดัการ (2) ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงานตรวจสอบ (3) ผู้บงัคบับญัชา หรือ (4) ผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท หากเป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อนึ�ง ข้อมูลทั &งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

3. บริษัทมีนโยบายการคุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั�นและกระบวนการที�เหมาะสมในการยุติ 
ข้อร้องเรียน 

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงิน ความมั�นคงทางการเงิน สภาพคล่อง และการ
เปิดเผยข้อมูล  

 หลักปฏิบัติ 7.1  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 กรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมลู อยา่งถกูต้อง โปร่งใส และทนัเวลา โดยบริษัทได้เปิดเผยขา่วสารข้อมลูและสารสนเทศตา่งๆ ของกิจการ 
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ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที�กํากับดูแลกิจการของบริษัท ข้อมูลที�จะ
เปิดเผยจะต้องผา่นการกลั�นกรองจากผู้ รับผิดชอบให้มีความครบถ้วนถกูต้อง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ การ
เปิดเผยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอํานาจของบริษัท โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที�เป็นความลับของบริษัท ลูกค้า  
คูค้่า ให้แก่บคุคลที�ไม่เกี�ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนญุาตหรือจําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมลูที�เกินจริง
จนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาํคญั โดยแยกการเปิดเผยข้อมลูออกเป็น ดงันี & 

1. ประเภทของข้อมลูที�มีการเปิดเผย 
1.1 การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทั &งผลการดําเนินงานราย

ปี และผลการดําเนินงานสะสมรายไตรมาส 
1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี  
1.3 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายด้านการบริหารความเสี�ยง  

ที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

1.4 นโยบ าย กา รจ่ าย ค่า ตอ บแ ทน แก่ กร รม กา รแ ละ ผู้ บ ริห าร ที� สะ ท้ อน ถึ ง ภา ระ  ห น้า ที� แ ล ะ 
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั &งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั &งนี & จํานวนเงิน
คา่ตอบแทนที�เปิดเผย รวมถึงคา่ตอบแทนที�กรรมการบริษัท แตล่ะท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทยอ่ยด้วย 

1.5 บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนครั &งของการประชมุและ
จํานวนครั &งที�กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา และผลการประเมินการปฎิบัติ
หน้าที� รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื�องของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานประจําปี 

1.6 คา่สอบบญัชี และคา่บริการอื�นที�ผู้สอบบญัชีให้บริการ 
1.7 ข้อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั กําหนดแนวทางไว้ 
1.8 กรรมการต้องรายงานการมีสว่นได้เสยี รวมทั &งดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูในสว่นของตนมีความครบถ้วน 

ถกูต้อง เช่น ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของกลุม่ตน เป็นต้น 
1.9  เปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของ Head of Audit และ Chief Insurance Compliance Officer 

ไว้ในรายงานประจําปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท  
2. ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วย 

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
2.2 กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
2.3 เว็บไซต์ของบริษัท https://www.thanachartinsurance.co.th  

- งบการเงินของบริษัท และรายงานประจําปี (Annual Report) 
- มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัท 

2.4 สื�อมวลชน สื�อสิ�งพิมพ์ตา่งๆ และสื�ออื�น ๆ        
2.5 การจดัสง่หนงัสอืแจ้งขา่วสารทางไปรษณีย์ 
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หลักปฏิบัต ิ7.2  สภาพคล่องทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี & 
ดงันี & 

1. ดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอยา่งสมํ�าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ�มมีสญัญาณ
บง่ชี &ถึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี & 

2. ในการขออนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อการทํารายการใดๆ ที�ต้องอาศยัอํานาจของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือการ
เสนอความเห็น คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การทํารายการดงักลา่วไม่กระทบต่อความต่อเนื�องในการดําเนิน
กิจการสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี &  

 หลักปฏิบัติ 7.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที�
กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั &งนี & ภายใต้การคํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี  

1. ในกรณีที� กิจการมีแนวโน้มที�จะไม่สามารถชําระหนี &หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท 
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อกําหนด
เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลู 

2. ดแูลให้กิจการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ซึ�งรวมถึง
เจ้าหนี & ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล 

 หลักปฏิบัต ิ7.4  รายงานความยั�งยนื  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัทํารายงานความยั�งยืนตามความเหมาะสม  
1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�น การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ�งรวมถึง 
การปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั &งความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
โดยคํานงึถึงกรอบการรายงานที�ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทั &งนี & จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ไว้ในรายงานประจําปี  

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที� เ ปิดเผยเป็นเ รื� องที�สําคัญและสะท้อนการปฏิบัติ ที�จะนําไปสู ่                           
การสร้างคณุคา่แก่กิจการอยา่งยั�งยืน 

 หลักปฏิบัต ิ7.5  แผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั�นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery Plan) 

บริษัทกําหนดให้หน่วยงาน RISK MANAGEMENT ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการจดัทํา Recovery Plan 
นําเสนอต่อคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องเพื�อกลั�นกรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิอย่างน้อยปีละ 1 ครั &ง และเมื�อการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั โดยมีเนื &อหา
ครอบคลมุใน 7 สว่น ดงันี & 
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1. ข้อมูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กรอบการบริหารความเสี�ยง และผู้ รับผิดชอบ          
ในกระบวนการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบั Recovery Plan 

2. ข้อมลูธุรกิจที�สาํคญั หนว่ยงานที�สาํคญั บริการที�สาํคญัตอ่ระบบ และบริการสนบัสนนุที�สาํคญั  
3. ข้อมูลตัวบ่งชี & (Indicator) จุดพิจารณาตดัสินใจดําเนินการตาม Recovery Plan (Recovery Trigger)                

และแนวทางการรายงานข้อมลู 
4. ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความมั�นคง (Recovery Option) รวมถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ &นจากการใช้             

แนวทางการเสริมสร้างความมั�นคง 
5. ข้อมลูสถานการณ์จําลอง (Scenario) เพื�อใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั�นคง และผลการทดสอบ

แนวทางการเสริมสร้างความมั�นคง (Scenario Testing) 

6. ข้อมลูกระบวนการของแตล่ะแนวทางการเสริมสร้างความมั�นคง และการบริหารจดัการข้อมลูที�เกี�ยวข้องข้อมลู
แผนการสื�อสารที�เหมาะสมกบัแตล่ะกลุม่ผู้ รับสารและผู้ รับผิดชอบในการสื�อสาร 

หลักปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1  สนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื�องสาํคัญ  

1. ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิพื &นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบกฎเกณฑ์ 
ต่างๆ ที�ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้ น ขั &นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้รับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัฐานะและผลประกอบการของบริษัท  
- คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่ม 

รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นประจําทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจาก 

วนัสิ &นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท ซึ�งการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกเหนือจากนี &จะจัดขึ &นเมื�อมีความจําเป็น
ตามแตล่ะกรณี โดยเรียกการประชมุนี &วา่ “การประชมุวิสามญั” 

3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า               
ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 
และจะเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

หลักปฏิบัติ 8.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น  

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทกําหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นในเรื�องตา่งๆ ดงันี & 

1.1 สิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั &งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  
โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอชื�อบุคคลดงักลา่วผ่านคณะกรรมการ
บริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา             
ด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื�อ 

1.2  ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั &ง โดยสามารถเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที�ผู้ ถือหุ้ นรายใดมีส่วนได้เสีย                 
และมีข้อกําหนดของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั &น ๆ  
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1.3  บริษัทจะจดัให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที�เกี�ยวข้องกบักิจการแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอในการตดัสินใจใน
การประชมุแตล่ะครั &ง เช่น หนงัสอืเชิญประชมุจะระบเุหตผุลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจําปี (Annual Report)             
ซึ�งได้จัดทําขึ &นตามแนวทางที�สํานักงานคณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยักําหนด 

1.4 สทิธิในการเลอืกตั &งกรรมการเป็นรายบคุคลและถอดถอนกรรมการ  
1.5 สทิธิในการแตง่ตั &งผู้สอบบญัชี 
1.6 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

แทนได้ โดยทําหนงัสอืมอบฉนัทะตามรูปแบบที�กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้
ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื�อ
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที�เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ทกุครั &ง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวข้องได้ และจัดให้มี 
การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เพื�อให้เกิดความเทา่เทียมกนัดงันี & 
2.1 สถานที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที�ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ�งเป็นพื &นที�ตั &งของสํานักงานใหญ่ของบริษัท โดยสถานที�จะต้องมีขนาดเพียงพอที�จะรองรับผู้ ถือหุ้น 
มีเครื�องอํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอปุกรณ์สื�อสาร
ในที�ประชมุที�ทนัสมยั เช่น เครื�องเสยีง ไมโครโฟน และอปุกรณ์เครื�องเขียน เป็นต้น 

 บริษัทกําหนดให้นําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทั &งการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื�อให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 

2.2 วัน เวลา เหมาะสม 
นอกจากปัจจัยในเรื�องระยะเวลาตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว การกําหนดวันและเวลาประชุม  
บริษัทจะพิจารณาถึงช่วงเวลาที�เหมาะสมด้วย เช่น ไมจ่ดัให้มีการประชมุในช่วงวนัหยดุเทศกาล วนัหยดุ
ต่อเนื�อง เป็นต้น ทั &งนี & ประธานในที�ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ น 
มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั &งคําถามตอ่ที�ประชมุในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบับริษัท  

2.3 การลงคะแนนเสียง   
1) บ ริ ษัทจะจัดใ ห้มีการลงมติ เ พื� อ พิจารณาเ ป็นรายวาระ และลงมติ เ ป็นแต่ละรายการ 

ในกรณีที�วาระนั &นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลอืกตั &งกรรมการ  
2) บริษัทได้จดัทําบตัรลงคะแนนเสยีงเพื�อใช้ในการลงมติที�ประชมุทกุครั &ง 
3) การนบัคะแนนเสยีงจะมีความชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทจะแยกวิธีนบัคะแนนเสยีงไว้ดงันี & 

- คะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะที�สง่มายงับริษัท ก่อนการประชมุ 
- คะแนนเสยีงที�รวบรวมได้จากผู้ ที�เข้าร่วมประชมุ 

4) ประธานที�ประชุมจะเป็นผู้ รายงานผลการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะที�สง่มาก่อนการ
ประชมุ รวมกบัคะแนนเสยีงในที�ประชมุ และแจ้งให้ที�ประชมุทราบ 
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5) บริษัทจะกําหนดให้มีบคุคลที�เป็นอิสระเป็นผู้สงัเกตการณ์การตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที�ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.4 วาระการประชุม 
1) บริษัทกําหนดให้มีคําชี &แจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที�ขอตามที�ระบไุว้ใน

หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทําใดๆ ที�เป็นการ
จํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน 
วนัประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพื�อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพิจารณาวา่จะเพิ�มวาระที�ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม ่

2.5 การส่งคาํถามล่วงหน้า 
บริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกับการส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี & บริษัทเผยแพร่หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้าดงักลา่วไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 8.3  มติที�ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมติที�ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถกูต้อง และครบถ้วน  
1. การจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.1 บริษัทจัดให้มีการทํารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั &ง  โดยบันทึกจํานวน 
ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าร่วมประชุม ทั &งจํานวนรายและ
จํานวนหุ้น รวมทั &งสดัสว่นของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชมุเทียบกบัจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด  

1.2 รายงานการประชมุจะจดัทําให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั โดยมีการบนัทกึรายชื�อกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม 
และกรรมการที�ลาประชมุ บนัทกึการชี &แจงขั &นตอนการออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้
ที�ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั &งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นตั &งประเด็น หรือซักถาม 
นอกจากนี & ยงัมีการบนัทกึคําถามคําตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็น
ต่ า ง ๆ  ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น  แ ล ะ ผ ล ก า ร ล ง ค ะ แ น น ใ น แ ต่ล ะ ว า ร ะ ว่ า มี ผู้ ถื อ หุ้ น เ ห็ น ด้ ว ย  คัด ค้ า น  
และงดออกเสียง ทั &งนี & ผู้ ถือหุ้ นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นดังกล่าว  
และดาวน์โหลดได้จากบนเว็บไซต์ (www.thanachartinsurance.co.th) ของบริษัท  

1.3 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในวนัทําการถดัไปบนเว็บไซต์บริษัท 

 
2.  บริษัทจัดเก็บเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอดู

เอกสารและตรวจสอบได้ 
3. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับสว่นแบง่กําไรในรูปของเงินปันผลโดยเทา่เทียมกนั 
4. นอกเหนือจากที�กลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสทิธิตา่งๆ ตามที�กฎหมายบญัญตัิไว้ 
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ภาคผนวก 

คาํจาํกัดความ 
 

กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หมายความวา่  

กรรมการที�ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที�ทําหน้าที�รับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี�ยงผู้บริหาร และให้
หมายความรวมถึงกรรมการที�มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน ตามรายการที�
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื�น 

ผู้มีอาํนาจในการจัดการ หมายความวา่ 

1. ผู้บริหาร กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัท แล้วแตก่รณี หรือผู้ซึ�งมีตําแหนง่เทียบเทา่ที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 
2. บคุคลซึ�งบริษัททําสญัญาให้มีอํานาจในการบริหารงานทั &งหมดหรือบางสว่น หรือ 
3. บคุคลที�ตามพฤติการณ์มีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผู้จดัการหรือกรรมการหรือการจดัการของสถาบนัการเงินหรือ

บริษัท ให้ปฏิบตัิตามคําสั�งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของสถาบนัการเงินหรือบริษัท 
 

ผู้บริหาร หมายความวา่ กรรมการผู้จดัการ ผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสี�รายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทกุราย  และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารสงูสดุในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ &นไปหรือเทียบเทา่ 

 

 


