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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. วัตถุประสงค์ 
 

1.1. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีนี ้ ("นโยบาย") เป็นการก าหนดกรอบการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ชับบ์
สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

1.2. ชบับ์มีพนัธสญัญาในด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณและตามหลกัสจุริต มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่ผู้ เอาประกนัภยัและผู้มี
สว่นได้เสีย นโยบายฉบบันีท้ าขึน้เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเพื่อให้ชบับ์สามารถปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์
ของนโยบายนีไ้ด้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1) คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการก ากบัดแูลและก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัท (2) มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก ากบั
ควบคมุดแูล และฝ่ายบริหารของบริษัทอยา่งชดัเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง (3) 
มีกลไกสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยท าหน้าที่
ก ากบัดแูลและกลัน่กรองในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท และ (4) ให้ความส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การถูก
เทคโนโลยีใหมเ่ข้ามาแทรกแซง (Disruptive Technology) และความเสีย่งด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) 

1.3. นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อก าหนดกลยทุธ์ของชบับ์ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัดแูลและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ.2562 (ประกาศ) 

2. ขอบเขตของนโยบาย 
2.1. นโยบายนีใ้ช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจของชบับ์ 
2.2. กรรมการและพนกังานของชบับ์ต้องยดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1. ในนโยบายนี ้

(1) “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัทของชบับ์ 
(2) “ชบับ์” หมายความวา่ บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
(3) “กรรมการ” หมายความวา่ ผู้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท 
(4) “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั 
เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูพนั ตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็น
การลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 

(5) “กรรมการอิสระ” หมายความ กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 5 ของนโยบายนี ้
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(6) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country President) และระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งด ารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่าย
ขึน้ไป หรือเทียบเทา่  

4. โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการ 
4.1 ชบับ์ต้องก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และจ านวนกรรมการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงลกัษณะขนาด

ความซบัซ้อนของบริษัท มีการถ่วงดลุอ านาจและความสามารถของกรรมการในการท างานร่วมกนัอย่างเหมาะสมและ
เป็นไปตามที่กฎหมายวา่ด้วยประกนัวินาศภยัและตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

4.2 คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพียงพอ เข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน และมีประสบการณ์หรือทกัษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลกัษณะขนาด ความซบัซ้อน และความ
เสีย่งของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทควรมีกรรมการท่ีมีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งน้อยหนึง่ทา่น 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดงันี ้
(1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารมีจ านวนไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
(2) กรรมการอิสระ มีจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสีข่องจ านวนกรรมการทัง้หมด 
(3) ประธานคณะกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระหรือ กรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร เว้นแต่ 
ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(ส านกังาน) ในการแก้ไขปัญหาตามชว่งระยะเวลาที่ได้รับการอนมุตัิจากส านกังาน 

4.4 กรรมการต้องมคีณุสมบตัิ ความเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายวา่ด้วยประกนัวินาศภยัก าหนด 
 

5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
5.1 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

 
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

6.1 คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์และ
นโยบายที่ส าคญั ดแูลให้บริษัทมีกลไกในการควบคมุ ก ากบั ทีม่ีประสทิธิผลและติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัท
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และสร้างคณุคา่ให้บริษัทอยา่งเหมาะสมในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(ก) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้อง 
(1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัินโยบาย และกลยทุธ์ใน

การด าเนินงานของบริษัท โดยก ากบัดแูลให้บริษัทค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน และหลีกเลี่ยงการรับ
ความเสีย่งที่เกินกวา่ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 
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(2) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีนโยบายการดแูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการไม่
ค านงึถึงความเสีย่งที่ส าคญัของบริษัท 

(3) ก ากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (whistleblowing policy and 
procedure) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและรายงานการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย ขดัต่อ
นโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(4) ก ากับดูแลให้บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลกัในหน่วยงานควบคุม และพนกังานในหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่ส าคญั (major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะท้อนวตัถปุระสงค์และความเสี่ยงของแต่ละ
หนว่ยงานโดยค านงึถึงความมัน่คงในระยะยาวของบริษัท รวมถึงไมส่ร้างแรงจงูใจในการท าธุรกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่งมากเกินไปจนกระทบตอ่ความมัน่คงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั 

(5) ก าหนดให้บริษัทมีบทบญัญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิภายในบริษัท 

 
(ข) ก ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทต้อง 
(1) ก าหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการและก าหนดบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุลากรหลกัในหน่วยงานควบคมุต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจน เพื่อให้มีการก ากบัดแูลการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

(2) ก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายก าหนดเหมาะสมกับ
ลกัษณะ ขนาด และความซบัซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดแูลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง
ที่มีประสทิธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่ส าคญั และควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ รวมทัง้
ก ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

(3) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับลกัษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อช่วย
สนับสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้นี  ้ ต้องพิจารณาแต่งตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการลงทุนเป็นอย่างน้อย โดยอาจ
พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ตามความจ าป็นและเหมาะสมก็ได้  

(4) ก ากบัดแูลการสอบบญัชีของบริษัท โดยครอบคลมุถึงเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
(4.1) พิจารณาแต่งตัง้และถอดถอนบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

ก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
(4.2) ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีจดัท ารายงาน (management letter) และข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท 
(4.3) จดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี

ของบริษัทเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมประชมุด้วย 
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ทัง้นีใ้นกระบวนการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ต้องพิจารณาผู้สอบบญัชีที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ธุรกิจประกนัภยั การประเมินมลูคา่ส ารองประกนัภยั และการด าเนินธุรกิจประกนัภยัเป็นอย่างน้อย และ
ควรเป็นผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นส าคญั 

(5) ก ากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปีเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า
คณะกรรมการยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล ทัง้นี ้อาจก าหนดให้การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นในรูปแบบของกรรมการองค์รวมทัง้
คณะ หรือกรรมการเป็นรายบคุคลก็ได้ 

(6) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่สาธารณะ 
(7) ก ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือและเปิดเผยข้อมูล

ส าคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก ากับตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 
(ค) ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทต้อง 
(1) ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
(2) ก ากบัดแูลและติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
(3) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีเงินกองทุนที่มัน่คงและเพียงพอรองรับการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

และติดตามฐานะเงินกองทนุอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือที่ใช้ดแูลความเพียงพอ
ของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง 

(4) ก ากับดูแลให้ผู้บริหารรายงานเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้อมลู เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้
อยา่งสมบรูณ์ 

(5) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนดขัน้ตอนหรือกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาอย่างชดัเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ
ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า 

 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
7.1 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด เพื่อให้

บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) น ากลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ค านงึถึงการสร้างมลูคา่ในระยะยาวและการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 
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(2) สง่เสริม สนบัสนุน และด าเนินการให้บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในอย่างมี
ประสทิธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง และมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ เอาประกนัภยัอยา่งเป็น
ธรรม 

(3) มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัทและผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถก ากบัดแูลและติดตามผลการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(4) ก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึงการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบงัคบับญัชานัน้อย่างชดัเจน ให้เอือ้ต่อการบริหารจดัการความ
เสีย่ง และการก ากบัควบคมุ ตรวจสอบ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(5) สง่เสริมให้บริษัทมีวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคมุความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดบัความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมทัง้สื่อสารให้พนกังานทกุคนในบริษัท
เข้าใจแลตระหนกัถึงความสาคญัของนโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

(6) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดไว้ และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

7.2 ต้องไมป่ฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบตัิหน้าที่
เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนัน้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัท 
 

8. การทบทวนนโยบาย 
8.1 ชบับ์จะจดัให้มีการทบทวนกรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบั

สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
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เอกสารแนบ 1 – คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของชับบ์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
เข้ารับตาแหนง่  

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัชบับ์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้ารับต าแหนง่ “ความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ” ให้หมายความรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของ
สนิทรัพย์ ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัชบับ์ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้ารับต าแหนง่ “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้หมายความรวมถึงการท ารายการทางการ
ค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือ
บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึง พฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้
ที่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของชับบ์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
เข้ารับต าแหนง่ 

(7) ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของชบับ์ 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้ารับต าแหนง่ 
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(8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากชบับ์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้ารับต าแหนง่ 

(9) ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากชบับ์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้ารับต าแหนง่ 

(10) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของชบับ์ 

(11) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ลกูจ้าง  พนกังาน ที่ปรึกษา ที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของชบับ์หรือบริษัทยอ่ย 

(12) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของชบับ์ 
 

1.2 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

1.3 ในข้อ 1.1 (7) และ (9) ค าวา่ “หุ้นสว่น” ให้หมายความรวมถึง บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก ส านกังานสอบบญัชี หรือ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่
กรณี ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

1.4 ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มหีรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ 1.1 (4), (5) หรือ (8), (9) ให้บริษัทได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือ
เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว  เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่อิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้
กรรมการอิสระด้วย  

(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดงักลา่วมีคุณสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ  
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

1.5  ในเอกสารแนบท้ายนี ้

“บริษัทใหญ่” หมายความวา่ 
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(1) นิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการของชบับ์ 
(2) นิติบคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการของนิติบคุคลตาม (1) 
(3) นิติบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการมี

อ านาจควบคมุกิจการ 

“นิติบคุคล” หมายความวา่ บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจากดั ห้างหุ้นสว่นจากดั ห้างหุ้นสว่น สามญันิติบคุคล หรือนิติ
บคุคลอื่นซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเฉพาะ หรือตามกฎหมายตา่งประเทศ แตไ่มร่วมถงึชบับ์ 

 
“บริษัทยอ่ย” หมายความวา่  

(1) นิติบคุคลทีช่บับ์มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(2) นิติบคุคลที่นิติบคุคลตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(3) นิติบคุคลที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจาก

การอยูภ่ายใต้อานาจควบคมุกิจการของนิติบคุคลตาม (2) 

“บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั” หมายความวา่ บริษัทยอ่ยตัง้แตส่องบริษัทย่อยขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เดียวกนัไม่ว่าบริษัท
ยอ่ยนัน้จะอยูใ่นชัน้ล าดบัใด ๆ 

 
“บริษัทร่วม” หมายความวา่ นิติบคุคลที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยมีอ านาจในการมสีว่นร่วมตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบายทาง

การเงินและการด าเนินงานของนิติบคุคล แต่ไม่ถึงระดบัที่จะมีอ านาจควบคมุนโยบายดงักลา่ว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อย
หรือกิจการร่วมค้าในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกนัตัง้แต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อย
ละห้าสบิของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีสว่น
ร่วมตดัสนิใจตามวรรคหนึง่ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ให้เห็นเป็นอยา่งอื่น 

 
“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ

บริษัท การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ทีเ่ก่ียวข้องด้วย 
 
“ผู้มีอ านาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การ

จดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทหรือนิติบคุคลอยา่งมีนยัส าคญัไมว่า่อิทธิพลดงักลา่วจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ ถือหุ้น 
หรือได้รับมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บคุคลที่มีสทิธิออกเสยีงไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทหรือนิติบคุคล 

(2) บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ได้ 
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจัดการหรือการ

ด าเนินงานของบริษัทหรือนิติบคุคลให้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทหรือนิติบคุคล 



 

Page 11 of 11 
 

(4) บคุคลที่ตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษัทหรือนิติบคุคล หรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้บุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคล
ดงักลา่วของบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

 
“ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมายความวา่ บคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
(2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
(3) ห้างหุ้นสว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 
(4) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด 

หรือเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากดัความรับผิดที่มีหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทัง้หมด ของห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั 

(5) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 
(3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดั
หรือบริษัทมหาชนจ ากดันัน้ 

(6) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 
(3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดันัน้ หรือ 

(7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 
 

“ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั” หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นในกิจการใดเกินกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทัง้หมดของ
กิจการนัน้ และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 


