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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. วัตถุประสงค์
1.1. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นี ้ ("นโยบาย") เป็ นการกาหนดกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษัท ชับบ์
สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.2. ชับบ์มีพนั ธสัญญาในดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและตามหลักสุจริ ต มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มี
ส่วนได้ เสีย นโยบายฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ ชบั บ์สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายนีไ้ ด้ ซึ่ง รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1) คณะกรรมการบริ ษั ท ในฐานะผู้น าองค์ ก รมี หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการกากับดูแลและกาหนดแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท (2) มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายกากับ
ควบคุมดูแล และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างแท้ จริ ง (3)
มีกลไกส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยทาหน้ าที่
กากับดูแลและกลัน่ กรองในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท และ (4) ให้ ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ จ ะมี ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้ อ มและการเปลี่ย นแปลงรู ปแบบในการด าเนิ น ธุ รกิ จ รวมทัง้ การถูก
เทคโนโลยีใหม่เข้ ามาแทรกแซง (Disruptive Technology) และความเสีย่ งด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
1.3. นโยบายฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ของชับบ์ เพื่อ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับดูแลและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 (ประกาศ)
2. ขอบเขตของนโยบาย
2.1. นโยบายนี ้ใช้ สาหรับการดาเนินธุรกิจของชับบ์
2.2. กรรมการและพนักงานของชับบ์ต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
3. คาจากัดความ
3.1. ในนโยบายนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

“คณะกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัทของชับบ์
“ชับบ์” หมายความว่า บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริ ษัท
“กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร” หมายความว่า กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทาหน้ าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริ หาร และให้ หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าเป็ นการลงนามผูกพัน ตามรายการที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ น
การลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
“กรรมการอิสระ” หมายความ กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 ของนโยบายนี ้
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(6)

“ผู้บริ หาร” หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Country President) และระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้ หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ าย
ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า

4. โครงสร้ าง องค์ ประกอบ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการ
4.1 ชับบ์ต้องกาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และจานวนกรรมการที่เหมาะสม โดยคานึงถึงลักษณะขนาด
ความซับซ้ อนของบริ ษัท มีการถ่วงดุลอานาจและความสามารถของกรรมการในการทางานร่ วมกันอย่างเหมาะสมและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้ วยประกันวินาศภัยและตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
4.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมีค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ เ พีย งพอ เข้ า ใจถึง คุณ สมบัติ ห น้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของตน และมีประสบการณ์ หรื อทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะขนาด ความซับซ้ อน และความ
เสีย่ งของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทควรมีกรรมการที่มีความรู้ หรื อประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้ อยหนึง่ ท่าน
4.3 คณะกรรมการบริ ษัท มีองค์ประกอบ ดังนี ้
(1) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารมีจานวนไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
(2) กรรมการอิสระ มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสีข่ องจานวนกรรมการทังหมด
้
(3) ประธานคณะกรรมการของบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระหรื อ กรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร เว้ นแต่
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นรายกรณีจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สานักงาน) ในการแก้ ไขปั ญหาตามช่วงระยะเวลาที่ได้ รับการอนุมตั ิจากสานักงาน
4.4 กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ความเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายว่าด้ วยประกันวินาศภัยกาหนด
5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5.1 กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
6. หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6.1 คณะกรรมการของบริ ษัทมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการกาหนดกรอบการกากับดูแลกิ จการที่ดี กลยุทธ์ และ
นโยบายที่สาคัญ ดูแลให้ บริ ษัทมีกลไกในการควบคุม กากับ ทีม่ ีประสิทธิผลและติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียภายใต้ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และสร้ างคุณค่าให้ บริ ษัทอย่างเหมาะสมในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(ก) กาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทต้ อง
(1) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ินโยบาย และกลยุทธ์ ใน
การดาเนินงานของบริ ษัท โดยกากับดูแลให้ บริ ษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และหลีกเลี่ยงการรับ
ความเสีย่ งที่เกินกว่าระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
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(2) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้ อง หรื อเกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการไม่
คานึงถึงความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัท
(3) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้ งเบาะแสภายในองค์ กร (whistleblowing policy and
procedure) ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มีการสอดส่องดูแลและรายงานการกระทาที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อ
นโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(4) กากับดูแ ลให้ บ ริ ษัท มี ก ารก าหนดนโยบายการจ่ า ยค่า ตอบแทนเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรโดยอย่า งน้ อยต้ อ ง
ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานที่ก่อให้ เกิ ด
ความเสี่ยงที่สาคัญ (major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะท้ อนวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานโดยคานึงถึงความมัน่ คงในระยะยาวของบริ ษัท รวมถึงไม่สร้ างแรงจูงใจในการทาธุรกรรมที่ก่อให้ เกิด
ความเสีย่ งมากเกินไปจนกระทบต่อความมัน่ คงของบริ ษัทและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
(5) กาหนดให้ บริ ษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิภายในบริ ษัท
(ข) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุ ม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษัทต้ อง
(1) กาหนดโครงสร้ างบริ ษัทให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกากับดูแลและการบริ หารจัดการและกาหนดบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมต่ าง ๆ
อย่างชัดเจน เพื่อให้ มีการกากับดูแลการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
(2) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกาหนดเหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้ อนของบริ ษัท โดยคณะกรรมการต้ องดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่สาคัญ และควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้
กากับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
(3) พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซั บซ้ อนของธุรกิจ เพื่อช่วย
สนับสนุนการทาหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงพิ จารณาการเปลี่ย นแปลงองค์ ประกอบและการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั ง้ นี ้ ต้ องพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการลงทุ นเป็ นอย่างน้ อย โดยอาจ
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่น ๆ ตามความจาป็ นและเหมาะสมก็ได้
(4) กากับดูแลการสอบบัญชีของบริ ษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
(4.1) พิจารณาแต่งตังและถอดถอนบุ
้
คคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและ
กาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
(4.2) กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีจดั ทารายงาน (management letter) และข้ อคิดเห็นจากผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
(4.3) จัดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ โดยไม่มีผ้ บู ริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วย
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ทังนี
้ ้ในกระบวนการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ต้ องพิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าสารองประกันภัย และการดาเนินธุรกิจประกันภัยเป็ นอย่างน้ อย และ
ควรเป็ นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นสาคัญ
(5) กากับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
คณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิ ผล ทังนี
้ ้ อาจกาหนดให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นในรู ปแบบของกรรมการองค์รวมทัง้
คณะ หรื อกรรมการเป็ นรายบุคคลก็ได้
(6) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ่ สาธารณะ
(7) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้ องและน่าเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญ ต่า ง ๆ อย่างถูก ต้ อง เพีย งพอ ทัน เวลา ต่อ สาธารณะและหน่วยงานกากับ ตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่ างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัทต้ อง
(1) กากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
(2) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของผู้บริ หารให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีเงินกองทุนที่มนั่ คงและเพียงพอรองรับการดาเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ดแู ลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้ อยูใ่ นระดับที่มนั่ คง
(4) กากับดูแลให้ ผ้ บู ริ หารรายงานเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้ อมูล เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อ มูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบได้
อย่างสมบูรณ์
(5) กากับดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม โดยมีการกาหนดขันตอนหรื
้
อกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใช้ เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อ
ใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า

7. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
7.1 ผู้บริ หาร มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด เพื่อให้
บริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) นากลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
คานึงถึงการสร้ างมูลค่าในระยะยาวและการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ส่งเสริ ม สนับสนุน และดาเนินการให้ บริ ษัทมีการบริ หารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ อง และมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็ น
ธรรม
มีการรายงานข้ อ มูลที่สาคัญ เกี่ ยวกับผลการด าเนิน งานของบริ ษัท ระดับความเสี่ยงของบริ ษัทและผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ก าหนดโครงสร้ างสายการบัง คับ บัญ ชาหรื อ สายการรายงานที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การก าหนดหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้ สายการบังคับบัญชานันอย่
้ างชัดเจน ให้ เอื ้อต่อการบริ หารจัดการความ
เสีย่ ง และการกากับควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีวฒ
ั นธรรมการบริ หารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด รวมทังสื
้ ่อสารให้ พนักงานทุกคนในบริ ษัท
เข้ าใจแลตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท

7.2 ต้ องไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่
เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนันไม่
้ สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บริ ษัท
8. การทบทวนนโยบาย
8.1 ชับบ์จะจัดให้ มีการทบทวนกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
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เอกสารแนบ 1 – คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของชับบ์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
เข้ ารับตาแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับชับบ์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ ารับตาแหน่ง “ความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจ” ให้ หมายความรวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการกู้หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง พฤติการณ์ อื่น ทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ท้ ี่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ ชับบ์ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้ วไม่ น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ ารับตาแหน่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้ หมายความรวมถึงการทารายการทางการ
ค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อ
บริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการกู้หรื อให้ ก้ ยู ืม ค้ าประกัน การให้ สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้
ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของชับบ์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่
เข้ ารับตาแหน่ง
(7) ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญ ชีของชับบ์
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ ารับตาแหน่ง
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(8) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากชับบ์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ ารับตาแหน่ง
(9) ไม่เ ป็ นผู้ถือ หุ้นที่ มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ว นของผู้ให้ บ ริ การทางวิ ชาชี พใด ๆ ซึ่ง รวมถึง การ
ให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี
จากชับบ์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ ารับตาแหน่ง
(10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชับบ์
(11) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของชับบ์หรื อบริ ษัทย่อย
(12) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของชับบ์
1.2 ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
1.3 ในข้ อ 1.1 (7) และ (9) คาว่า “หุ้นส่วน” ให้ หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก สานักงานสอบบัญชี หรื อ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรื อรายงานการให้ บริ การทางวิชาชีพ แล้ วแต่
กรณี ในนามของนิติบคุ คลนัน้
1.4 ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 1.1 (4), (5) หรื อ (8), (9) ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อ
เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูลค่า ดัง กล่า ว เมื่ อ บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ค วามเห็ น
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาแล้ วว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
การให้ ความเห็นที่อิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้ วย
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
1.5 ในเอกสารแนบท้ ายนี ้
“บริ ษัทใหญ่” หมายความว่า
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(1)
(2)
(3)

นิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการของชับบ์
นิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการของนิติบคุ คลตาม (1)
นิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิ จการของนิติบุคคลตาม (2) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการมี
อานาจควบคุมกิจการ

“นิติบคุ คล” หมายความว่า บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างหุ้นส่วน สามัญนิติบคุ คล หรื อนิติ
บุคคลอื่นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรื อตามกฎหมายต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงชับบ์
“บริ ษัทย่อย” หมายความว่า
(1)
(2)
(3)

นิติบคุ คลทีช่ บั บ์มีอานาจควบคุมกิจการ
นิติบคุ คลที่นิติบคุ คลตาม (1) มีอานาจควบคุมกิจการ
นิติบคุ คลที่อยู่ภายใต้ อานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (2) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจาก
การอยูภ่ ายใต้ อานาจควบคุมกิจการของนิติบคุ คลตาม (2)

“บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน” หมายความว่า บริ ษัทย่อยตังแต่
้ สองบริ ษัทย่อยขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เดียวกันไม่ ว่าบริ ษัท
ย่อยนันจะอยู
้
ใ่ นชันล
้ าดับใด ๆ
“บริ ษัทร่วม” หมายความว่า นิติบคุ คลที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยมีอานาจในการมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนินงานของนิติบคุ คล แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ นบริ ษัทย่อย
หรื อกิจการร่วมค้ าในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อ มรวมกันตังแต่
้ ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้ อย
ละห้ าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยมีอานาจในการมีสว่ น
ร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึง่ เว้ นแต่จะพิสจู น์ให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้ องด้ วย
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึ่ งโดยพฤติการณ์ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การ
จัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลอย่างมีนยั สาคัญไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อ ได้ รั บ มอบอ านาจตามสัญ ญา หรื อการอื่ น ใดก็ ต ามโดยเฉพาะอย่า งยิ่ งคื อ บุค คลที่ เ ข้ า ลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1) บุคคลที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละยี่สิบห้ าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทหรื อนิติบคุ คล
(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลนันได้
้
(3) บุค คลที่ต ามพฤติ ก ารณ์ สามารถควบคุม ผู้ซึ่ง รั บ ผิด ชอบในการกาหนดนโยบาย การจัด การหรื อการ
ดาเนินงานของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลให้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คล
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(4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษัทหรื อนิติบคุ คล หรื อมีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษัทเยี่ยงกรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมทังบุ
้ คคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับบุคคล
ดังกล่าวของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลนัน้
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญซึง่ บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(4) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
หรื อเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีห้ นุ รวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของหุ้นทังหมด
้
ของห้ าง
หุ้นส่วนจากัด
(5) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม
(3) หรื อ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจากัด
หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดนัน้
(6) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม
(3) หรื อ (4) หรื อบริ ษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดนัน้ หรื อ
(7) นิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
“ผู้ถือหุ้นที่มีนยั ” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทังหมดของ
้
กิจการนัน้ และการถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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