01
34
2
5

7889 7




!"
#%
$&
'()%*
+,

-/
.-

วิสัยทัศน์
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิต และทาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต

ภารกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่มด้วยการปกป้อง
คุณ ค่าชี วิต การให้คาแนะนาด้านการวางแผนทางการเงิ นและบริการที่ ประทั บใจผ่า นตัว แทน คู่คา้ และ
พนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรูร้ ะดับแนวหน้าของประเทศ

ค่านิยม
ศรัทธา

ส่งมอบการประกันชีวิตด้วยความยินดี มุ่งมั่นให้ประชาชนเห็นประโยชน์และคุณค่าการทา
ประกันชีวิต

รับผิดชอบ

มุ่ง มั่นให้ง านส าเร็จ และเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ี ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่
กาหนด ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผูอ้ ่ืน

จริงใจ

สร้างความไว้วางใจให้ลกู ค้าและผูม้ าติดต่อด้วยการบริการที่ประทับใจเกินความคาดหมายมี
การสื่อสารและการให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา

พัฒนาตน

มุ่ง มั่นด้วยเป้าหมายที่ ชัดเจน มี ความคิดริเริ่ม แสวงหาความรู ใ้ หม่ๆ พัฒ นาตนเองอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่องจนก้าวขึน้ สูค่ วามสาเร็จในอาชีพ

ทางานเป็ นทีม ทางานเชิงรุ กอย่างมีเป้าหมาย มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ มุ่งมั่นสู่จุดหมายที่
วางไว้รว่ มกันอย่างสร้างสรรค์ เป็ นกาลังใจและเป็ นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน

สารบัญ
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สารจากประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นองค์กรที่ได้รบั ความไว้วางใจจากบุคคล
ทั่วไปให้มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงให้กบั ชีวิต ครอบครัวและสังคม และเป็ นองค์กรที่
ได้รบั ความเชื่อถือจากผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานกากับ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดาเนิน ธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
และเพื่อประโยชน์สงู สุดสาหรับทุกฝ่ าย ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการตามหลักสากล เพื่อการเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน
คู่มื อ บรรษั ท ภิ บ าลฉบับ นี ้ ได้รับ การปรับ ปรุ ง เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ หลัก การกากับ กิ จ การที่ ดี โดยได้น า
หลั ก การดัง กล่ า วจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ( Corporate
Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุกต์ใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยื น มีผลประกอบการที่ ดีใน
ระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูค้ นรอบข้า ง ควบคูก่ บั การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็ น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม
ในการนี ้ บริษัทจึงขอความร่วมมือมายัง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ศึกษาทาความ
เข้าใจในคูม่ ือบรรษัทภิบาลฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และธารงไว้
ซึ่งความเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน

นางคมคาย ธูสรานนท์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 1 โครงสร้าง นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผูเ้ ป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ กรรมการอิสระ และกรรมการผูเ้ ป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ในการทาหน้าที่ สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ตามความรับผิ ดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย ดังแสดงในแผนภาพข้างล่าง
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นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการกากับให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุง่ มั่นในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรมต่อสังคม เพื่อการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ควบคูไ่ ปกับการรักษาผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตระหนักถึง บทบาทและหน้าที่ ของการเป็ น ผู้นาองค์กร และให้ความส าคัญต่อการ
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จอันยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารและบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและ
ประกอบธุ รกิ จ ด้ว ยความรับผิ ดชอบ การกากับ ดูแลระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม ภายใน
การรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล และสนับสนุนการสื่อสารและการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้
บริษัทขอให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถื อและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด
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แนวทางปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักปฏิบัติ 1
ตระหนั กถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นา
ทีต่ ้องกากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี
คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 ในการสร้ างคุ ณค่ าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกากั บดูแลกิจการให้
นาไปสู่ผล (governance outcome)
ในการสร้า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้น าไปสู่ ผ ล
(governance outcome) โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ีสาคัญ 4 ประการคือ
(1) สามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ละมี ผ ลประกอบ การที่ ดี โ ดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบในระย ะ ยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
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คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการกากับดูแลกิจการ โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิ บัติ และคู่มื อ ต่า งๆ ส าหรับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานที่ แ สดงถึ ง หลัก การและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบตั ิคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการปฏิ บัติต่อ
ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ และคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการยา้ เตือนถึงความสาคัญในการยึดมั่น
ในหลักจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทจึงกาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทาการทบทวนและยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละหลัก จรรยาบรรณของบริ ษั ท เป็ นประจ าทุ ก ปี ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวัง ดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของผูถ้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดย
มีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ีสาคัญ 4 ประการคือ






การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ (Duty of
Loyalty)
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
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หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
กาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามที่ได้รับ
มอบหมาย
คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย มีรายละเอียดดังนี ้
1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบัง คับบริษัท และมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบ
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดทิศทางของบริษัท
3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ทางการเงิน และแผนงานของบริษัท พร้อมทัง้ กากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการ
ปฏิบตั ติ ามแผนงานที่กาหนดไว้
4) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและ
แนวปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการ ฝ่ ายบริหาร พนักงาน โดยมุ่งสร้างสานึกความรับผิดชอบใน
การปฏิ บัติห น้า ที่ สร้า งความเข้า ใจและให้ยึด ถื อ ปฏิ บัติต ามโดยเคร่ง ครัด ควบคู่ไ ปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
5) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถื อ รวมทัง้
ดูแ ลให้มี ก ระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่อาจเกิดขึน้ และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่ า งครบถ้ ว นและครอบคลุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ร ะบบหรื อ กระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะ
เกิ ด ขึ น้ จากความเสี่ ย งดัง กล่ า ว ตลอดจนจัด ให้มี ก ารควบคุม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิผล
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7) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม
8) จัดให้มี ช่องทางในการสื่ อสารกับผู้ถื อหุ้น แต่ละกลุ่ม อย่างเหมาะสมและก ากับ ดูแ ลการ
เปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถื อ และมีมาตรฐาน
สูงสุด
9) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนเองและของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อย่าง
สม่าเสมอ
10) จัดให้มี ระบบหรือกลไกการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
11) เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งบริหารที่สาคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็ นธรรม
13) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ื อหุน้ เว้นแต่ในกรณี ท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการที่ ไ ม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุม จะต้อ งแจ้ง ให้ป ระธานกรรมการหรื อ เลขานุก าร
คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14) พัฒ นาความรู ้ค วามสามารถในการปฏิ บัติง านอย่า งต่อ เนื่ อ ง เข้า อบรมหรื อ เข้า ร่ว มใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
15) ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท
ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยให้มีการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิ และติดตามให้มีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
2. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัด การใหญ่ จึ ง เป็ น บุค คลคนละคนกัน โดยทั้ง สองต าแหน่ ง ต้อ งผ่ า นการคัด เลื อ กจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้ได้บคุ คลที่เหมาะสมที่สดุ
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ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษัท
เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกากับดู แลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่าง
ชัดเจน
3. อานาจอนุมตั ิของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั เิ รื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวน
วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดาเนิน
ธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน
โดยเทียบกับแผนที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้ว และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และการเข้าร่วม
ลงทุน
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หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และกลยุทธ์ของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการก าหนดหรื อ ดู แ ลให้ วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ
(objectives) เป็ นไปเพื่อ ความยั่ งยืน โดยเป็ นวั ตถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมายที่สอดคล้ อ งกั บ การสร้ าง
คุณค่าให้ท้งั กิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เห็ น ประโยชน์ข องการประกัน ชี วิ ต และท าประกัน ชี วิ ต ให้เ หมาะสมกับ ฐานะทางการเงิ น และคุณ ค่า ชี วิต
คณะกรรมการจึงได้กาหนดภารกิจของบริษัทในการพัฒนาสู่ความเป็ นผูน้ าในการสร้างความมั่งคงทางการเงิน
ให้กับประชาชนด้วยการให้บริการแนะนาการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรที่มีความจริงใจและมีความรู ้
ระดับแนวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรอันประกอบด้วย ศรัทธา รับผิดชอบ จริงใจ พัฒนาตน และ
ทางานเป็ นทีม
หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ในระยะเวลาปานกลางและ/หรื อ ประจ าปี ของกิ จ การสอดคล้ อ งกั บ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
1. คณะกรรมการกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมายหลักของกิจ การ โดยคานึงถึง ปั จจัยแวดล้อมของกิจ การ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปาน
กลาง 3 - 5 ปี
2. ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่กาหนดมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการได้กาหนดเป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี ้
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
(unethical conduct)
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4. คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ท่ วั ทัง้
องค์กร
5. คณะกรรมการกากับดูแลให้มี การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุม การดาเนินงานที่เหมาะสม และ
ติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้ า งคณะกรรมการ
ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สั ดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิ สระที่เ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพา
องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เ ป็ นอิส ระที่เหมาะสมและจ าเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กาหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี ้
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงในการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง และวางแผนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อีกทัง้ ยังมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงและการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้มีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้ และถอดถอนโดยที่ ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ โดยให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระ
การแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติและ
กาหนดให้มีการเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีการกาหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องมี
อายุไม่เกิน 75 ปี และดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่
เกิน 5 แห่ง
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มี นัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มี อานาจควบคุม ของบริษัทสัง กัดอยู่ เว้นแต่จ ะได้พ ้นจากการมี ลักษณะดัง กล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
10. ไม่ตอ้ งคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้วนธุรกิ จสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นีใ้ นความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า
องค์ประกอบและการดาเนิ นงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ
คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ มีรายละเอียดดังนี ้
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ก่อนการประชุม เพื่ อให้
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ น ผู้น าคณะกรรมการบริ ษั ท และเป็ น ประธานในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท โดย
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ภายใต้การจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านในการอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดย
คานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ มีการสรุปมติท่ีประชุมเพื่อดาเนินการต่ออย่างชัดเจน
3. เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กากับดูแ ลให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูล และการจัด การอย่ างโปร่ง ใสในกรณี ท่ี มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
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7. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้การปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 7 คณะ เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ มีดงั นี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 ท่าน มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์การทางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยทา
หน้าที่สอบทานการดาเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล ส่งเสริมให้พฒ
ั นาระบบรายงานทางการเงินและบั ญชีให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เสี่ยงที่รดั กุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ
ทั้ง นี ้ฝ่ ายตรวจสอบและส านัก ก ากับ การปฏิ บัติ ง านเป็ น หน่ ว ยปฏิ บัติ ง านที่ ร ายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท มีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม ผูถ้ ือหุน้ นโยบาย หรือคาสั่ง
ใดๆ ที่คณะกรรมการกาหนด และมีอานาจอนุมตั ิและ/หรือเห็นชอบแก่การดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นต่อการ
บริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท อี ก ทั้ง มี ห น้า ที่ พิ จ ารณากลั่น กรองข้อ พิ จ ารณาต่ า งๆ ที่ จ ะมี ก ารน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูง อย่างน้อย 5
ท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละความเข้าใจเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวม และ
ติดตามกากับดูแลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของระบบการบริหารความเสี่ยงรวมตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกคน
ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาผูท้ ่ีสมควรได้รับ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรองผูจ้ ดั การใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพ้นสภาพใน
ทุกกรณี นอกจากนัน้ มีหน้าที่กาหนดและทบทวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหารระดับสูงที่สงู กว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่และ ความ
รับผิดชอบต่อองค์กร
5) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงจากสายลงทุน จานวนไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านในคณะนีล้ ว้ นแล้วแต่เป็ นผูม้ ีความรูเ้ รื่องการลงทุน ธุรกิจประกันชีวิต และ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่กาหนดนโยบายการลงทุน นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงรวมที่เกิดจากการลงทุน พิจารณาอนุมตั แิ ผนการลงทุน ติดตามและกากับดูแลการลงทุน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ต่อไป
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ป ระกอบด้ว ยกรรมการบริษั ท และผู้บ ริห ารระดับ สูง ซึ่ง
กรรมการคณะนีเ้ ป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต และหลักการของการกากับกิจการเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ เสนอนโยบาย คาแนะนา แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีตอ่ คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยมด้านจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้เป็ นที่เข้าใจทั่วทุก
ระดับ
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7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธีการใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของผู้จัด การใหญ่ รวมถึ ง ต าแหน่ง การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านภายใน
ระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านปกติของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการกากั บดู แลให้การสรรหาและคั ดเลือกกรรมการมีก ระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน เพือ่ ให้ได้คณะกรรมการทีม่ ีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้
คณะกรรมการกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลื อกกรรมการมี กระบวนการที่ โปร่งใสและชัด เจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าหน้าที่สรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลายๆ อาชีพ มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัตกิ ารทางานโปร่งใส รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ อีกทัง้ มี
การกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู ้ ความชานาญที่จาเป็ นแต่ยงั ขาด
อยูใ่ นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการ คราวละ 3 ปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่กรรมการที่ได้รบั
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการเพื่อทดแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ จะมีวาระการปฏิบตั ิหน้าที่เท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ครบ
วาระการปฏิบตั ิหน้าที่และพ้นตาแหน่ง อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ทัง้ นี ้ กรรมการสามารถ
ลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท นอกจากการพ้นตาแหน่งจากการครบวาระการปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งด้วยสาเหตุ
อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อบัง คับบริษัท และ/หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณา
ให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
นาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ื อหุน้ อนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยพิจาณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอสาหรับการเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี ทัง้ นี ้
กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ และประธาน
กรรมการต้องกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รบั การร้องขอ การประชุมคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นีใ้ นการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายส่งหนัง สือเชิญประชุมพร้อมทัง้ วาระการ
ประชุม ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พิจารณาร่วมกัน ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
การประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นเร่งด่วน จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นี ้ การลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติซ่งึ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อความเป็ นอิสระในการ
อภิปรายปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดการ เว้นแต่ในบางวาระที่ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์เพิ่มเติม
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หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการ
ดาเนินงานของบริััทย่อยในระดับทีเ่ หมาะสมกับบริััทย่อย มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่กากับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้มีการส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการ เพื่ อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี
หน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และดาเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทได้
กาหนดแนวทางให้บคุ คลที่บริษัททาการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยนัน้ ถือปฏิบตั ิ โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน และสานักกากับการปฏิบตั งิ านประเมินการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ คาสั่ง
กฎหมาย ของบริษัทย่อยซึ่งจะต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการรายบุ ค คล โดยผลประเมิ น ควรถู ก น าไปใช้ ส าหรั บ การ
พัฒนาการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ่อไปด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นประจาทุกปี ทัง้ ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลซึ่งกรรมการแต่
ละท่านเป็ นผูป้ ระเมิน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในแบบรายคณะ ซึ่งรวมถึงการประเมินการทาหน้าที่ของประธานกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มี
โอกาสประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ เนื่องจากท่านเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคั ญในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลกิจการ โดยผลการประเมินจะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์และหาข้อสรุ ปเพื่อกาหนด
มาตรการในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไป
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หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ลักัณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักัะและความรู้สาหรับการปฏิบัติ
หน้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการกากับ ดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
บทบาทหน้าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอโดยใน
แต่ละปี จะมีการเชิญวิทยากรภายนอกให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพื่อการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการดูแลให้ม่ันใจว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริััทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ น
และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการแต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบัง คับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิ บ าลที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ ติดตามและประสานงานให้บริษัทปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการและมติประชุมผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศของบริษัทตาม
ระเบี ย บและข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดศึกษาหน้าที่เลขานุการบริษัทในภาคผนวก)

- 22 -

หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการดาเนินการให้ม่ันใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้ จัดการ
ใหญ่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ัะ ประสบการณ์ และคุ ณ ลั ก ัณะที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรอง
ผูจ้ ัดการใหญ่ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือ
เทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
คณะกรรมการดาเนินการให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ผบู้ ริหารที่มี
ความเป็ นมืออาชีพและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รับการ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
3) คณะกรรมการดูแ ลให้มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของแผนสื บ ทอด (Succession Plan)
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม
และอย่างเป็ นระบบ และเป็ นการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณี ท่ีผูบ้ ริหารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญ
ของบริษัทให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4) คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่ นของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจนทัง้ ประเภทของตาแหน่งกรรมการและ
จานวนบริษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ดังนี ้
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(1) บริษัทไม่ขัดข้องในกรณี ท่ีผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรที่ไม่แสวงหา
กาไรหรือองค์กรภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(2) บริษัทไม่ขัดข้องในกรณี ท่ี ผูบ้ ริหารเข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรภายนอกที่ ตงั้ ขึน้ เพื่ อ
การค้า และไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริษัท และผูบ้ ริหารไม่ใช้เวลาเกินความเหมาะสมจน
เป็ นผลเสียแก่บริษัท
5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอ้ งไม่ดารงตาแหน่ง ใด ๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไม่จ ดทะเบี ย นที่
ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้ หมดเป็ นผูท้ าหน้าที่พิจารณากาหนดแนวทาง ขัน้ ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารกิจการให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้า
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสประจาปี ท่ีพิจารณาจาก
1. ผลประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
การด าเนิ น งานตามนโยบายที่ ไ ด้รับ จากคณะกรรมการ การบริห ารงานภายใต้สภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานให้ดีขนึ ้ ในแต่ละปี
2. การเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของผลกาไร และมูลค่าธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพั นธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารและการดาเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ื อหุน้ และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
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หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการติดตามดู แลการบริ หารและพั ฒนาบุ ค ลากรให้มี จานวน ความรู้
ทักัะประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม อาทิ
1. ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
2. ดูแลให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับ
รองรับการเกษียณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง
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หลักปฏิบัติ 5
การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมู ลค่า
แก่ ธุรกิจควบคู่ ไปกั บการสร้ างคุ ณประโยชน์ต่อลู กค้ าหรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรั บผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน และการ
ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปั จ จัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและ
บริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้
หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สั งคมและสิ่งแวดล้ อมและสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้ม่ั นใจได้ว่า ทุก
ฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies)
ของกิจการ
คณะกรรมการติ ด ตามดูแ ลให้ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้
ด าเนิ น การสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ เป้า หมายหลัก และแผนกลยุท ธ์ ( strategies) ของกิ จ การ โดย
คณะกรรมการดูแลให้กิจ การประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทานโยบายต่าง ๆ และคูม่ ือจรรยาบรรณสาหรับบุคคลขององค์กร โดยให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานซึ่งมีกรรมการเป็ นตัวอย่างที่ดี โดยอย่างน้อยครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี ้
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัด
ฝึ กอบรม การสัมมนา และอื่น ๆ อันจะทาให้พนักงานเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการ
ทางาน ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ บริษัทยังมีการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า โดยคานึงถึงความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด
ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ
รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทาอย่างมีความรับผิ ดชอบ ไม่ทาให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันและดาเนินธุรกิจการค้าร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิวา่ เป็ นคูค่ า้ รายใหญ่หรือรายเล็ก มีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่
เป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และให้ความรูด้ า้ นการวางแผนทางการเงินแก่เด็ก
นักเรียน และบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คานึงถึงการใช้ประโยชน์จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความ
เสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด และสนับสนุนลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานของบริษัทในการลดการใช้พลังงาน
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สนับสนุนให้มี การแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ใช้
วิธีการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ละเว้นการลด หรือจากัดการแข่งขันทางการค้า หรือทาให้ค่แู ข่งเสีย
โอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็ นไปอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชั่น ที่ก่อให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
value chain เพือ่ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการทบทวน พัฒนา ดูแล และตระหนักถึงความจาเป็ น และความคุม้ ค่าของการใช้
ทรัพยากร โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก รอบการก ากั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพือ่ ให้
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการ
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่ง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจัดการความ มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management Systems (ISMS) โดยมีกรอบการกากับดูแลและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
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หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการกากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริััทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ภายในที่จ ะทาให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล และมี ก ารปฏิ บั ติให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเป็ นผู้ทาหน้าที่ กาหนดกรอบนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุมความเสี่ ยงหลักของบริษัท และ
ทบทวนการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า บริษัทได้มีการ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ ภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้ดาเนินการ
ตามแนวทางมาตรฐานสากล อาทิ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทางประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) รวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ
ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามโครงสร้างขององค์กร เพื่อพิจารณาผลกระทบของความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์และปั จจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุน และแผน
ธุรกิจ
2. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่องมือสาคัญของผูบ้ ริหารในการบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท จึงกาหนดให้ทกุ หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิสระ เป็ นผูป้ ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี
ตามแนวทางการกากับดูแลของหน่วยงานกากับและมาตรฐานสากล
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หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการจั ดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นกรรมการอิสระไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์การทางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็ นที่
ยอมรับ โดยมีหน้าที่ดงั นี ้
(1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
(3) สอบทานให้กิจการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(4) พิจ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่ง ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง้
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ ันใจได้
ว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อกิจการ
(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้
ได้ระหว่างบริััทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริััท และการทาธุ รกรรมกับผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยว
โยงกับบริััทในลักัณะทีไ่ ม่สมควร
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมู ลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้ นี ้
บริษัทกาหนดมาตรการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ในอนาคต โดยดาเนินการ
ดังนี ้
(1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการมีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งงานในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่ว นตน และให้ห ลี ก เลี่ ย งการมี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ รายการใด ๆ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจาเป็ นต้องทารายการกับบริษัทอื่นที่มีความเกี่ ยวข้องกัน รายการดังกล่าวต้อง
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผูซ้ ่ึงต้องคานึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธ รรม
ความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาตลาด และเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ตอ้ งเป็ นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนัน้ ๆจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทาและนาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ ยวข้องแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รบั ตาแหน่ง หรือวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริษัทสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ ได้รบั รายงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ที่กล่าว
ข้างต้น
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หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติได้
จริง
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที่ชัดเจน
รวมถึง การสนับ สนุนกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริม และปลูก ฝั ง ให้พ นักงานทุก คนปฏิ บัติต ามกฎหมาย และระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย
(1) บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริตและได้
การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition)
(2) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตซึ่งได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทย โดยได้รบั อนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี ้ “บริษัทไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ที่มีเจตนาจูงใจให้กระทาการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย” นอกจากนีน้ โยบายนีย้ งั ครอบคลุมการห้ามให้หรือรับสินบนทุกรู ปแบบ รวมถึง
กาหนดให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็ นการกระทาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใด ๆ ไม่ว่าจะกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน
หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลให้ กิ จ การมี ก ลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณี มี การชี ้
เบาะแส โดยคณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัท
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บุคคลใดที่ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ
และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะได้รบั ความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
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วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนต้องให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน ได้แก่ ชื่อผูร้ อ้ งเรียน (จะเปิ ดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้)
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์
หรืออีเมล์ (E-mail) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผดู้ าเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง ทัง้ นีใ้ นปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน หากเป็ นข้อมูล
นอกเหนือจากนี ้ บริษัทอาจมีการเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแ้ จ้ง
เบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
บริษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะโดยการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใด
ที่ มี ลัก ษณะเป็ น การปฏิ บัติอ ย่า งไม่เ ป็ น ธรรมต่อ ผู้แ จ้ง เบาะแส ผู้ร ้อ งเรี ย น หรื อ ผู้ใ ห้ค วามร่ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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หลักปฏิบัติ 7
รักัาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิ ดชอบในการดูแลให้ระบบการจั ดทารายงานทางการ
เงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบัตทิ เี่ กี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี ้
(1) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการคานึงถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง อาทิ
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
(2) คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อ นฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานอย่ า งเพี ย งพอ รวมทั้ง สนับ สนุน ให้บ ริ ษั ท จัด ท า
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A)
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
2. ในกรณีท่ีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการราย
นัน้ ดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย อาทิ ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มตน การ
เปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุม่ ตน เป็ นต้น

- 34 -

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชาระหนี้
1. คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมี การติดตามและประเมิ นฐานะทางการเงิ นของบริษัท และมี การ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว
หากเริ่มมีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้
2. ในการอนุมตั กิ ารทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ บริษัทต้องนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินของบริษัท
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่ กิ จ การประสบปั ญหาทางการเงิ น หรื อ มี แ นวโน้ ม จะประสบปั ญหา
คณะกรรมการจั ด ให้มี ก ารวางแผนในการแก้ ไ ขปั ญหา หรื อ มี ก ลไกอื่ นที่จ ะสามารถแก้ ไขปั ญหา
ทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
1. ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนีห้ รือมีปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล
2. คณะกรรมการดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม่าเสมอ
3. คณะกรรมการมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิ ทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนการ
ปฏิบตั ทิ ่ีจะนาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนั ก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น อาทิ นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ เป็ นต้น ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการได้จัด ให้มี หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ท าหน้า ที่ ใ นการ
ให้บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทัง้ ผู้
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า การสื่อสารและการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม ความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแจกแจงข้อมูล
ต่างๆให้ชดั เจน และทันเวลา และปกป้องข้อมูลลับและข้อมูล ภายในที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจ
กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการประเมินบริษัท หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ จะเปิ ดเผยได้
ต่อเมื่อข้อมูลนัน้ เผยแพร่อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการส่ งเสริม ให้มี ก ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่
ข้อมูล
คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล นอกเหนือการ
เผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนดและผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อาทิ เว็บไซต์บริษัท www.bangkoklife.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผู้
มีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
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หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถอื หุน้
หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคั ญ
ของบริััท
1. คณะกรรมการดูแลให้เรื่องสาคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัติของผูถ้ ื อหุน้ โดยเรื่องสาคัญ
ดังกล่าวถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถ้ ือหุน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายถื อ
หุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชี โดยมีวิธีปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการพิจารณาเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
3. คณะกรรมการดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ และส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
21 วัน นอกจากนีบ้ ริษัทได้นาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับสมบู รณ์ขนึ ้ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริษัท
5. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ
ฉบับภาษาไทย
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หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น การในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผู้ถอื หุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
1. อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง โดยจัดสถานที่ประชุม ให้
เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
2. ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีการกาหนดเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผูถ้ ื อหุน้ จะได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น หรือซักถาม พร้อมทัง้ มีการใช้เทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และระบบการนับคะแนน
ด้วยบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถแจ้งผลการลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ทราบทันที และมีบคุ คลที่เป็ นอิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการประชุมให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
3. ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ทาการแจ้งล่วงหน้าแก่ผถู้ ือหุน้ โดยเฉพาะวาระที่สาคัญซึ่งผูถ้ ือหุน้ อาจไม่มี
ข้อมูลและเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
4. ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. กรรมการและผูบ้ ริหารให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุม และร่วมชีแ้ จงตอบข้อซักถามและรับฟั ง
ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ตดิ ภารกิจสาคัญจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมใดต้องแจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบและ
งดเว้นการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัน้
7. ก่อนเริ่มการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
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หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1. คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยคะแนนเสียงอย่างชัดเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยเปิ ดเผยหลังการประชุมเสร็จสิน้ ผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างช้าในวันทาการถัดไป
2. คณะกรรมการดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยรายงานการประชุมได้บนั ทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมถึงบันทึกคาถามคาตอบ และผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ อีกทัง้ บันทึกรายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วย
3. คณะกรรมการดูแลให้มีรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วม
การประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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ส่วนที่ 2 หลักการในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิต
หลักการในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิต บริษัทยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
1. ด้วยหลักความสุจริตใจอย่างยิ่ง บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างยิ่งต่อผูเ้ อาประกันและ
ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
2. ด้วยหลักความยุติธรรม บริษัทปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและชอบธรรมต่อผูเ้ อาประกันอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ด้วยหลักการควบคุมภายใน บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รดั กุม มีการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม โดย
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นจริง อีกทัง้ มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาพนักงานให้มีความรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ตามวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
4. ด้วยหลักการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานกากับภายนอก รวมทั้ง กาหนดขั้น ตอนการด าเนิน การให้พ นักงานปฏิ บัติตามหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตนเอง และเป็ นไปตามกฎที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1. ใบคาขอเอาประกันชีวิต
แบบฟอร์มใบคาขอเอาประกันชีวิตของบริษัทพิมพ์ดว้ ยข้อความที่ชดั เจนเพื่อให้ผเู้ อาประกันระบุขอ้ มูลที่
จะต้องเปิ ดเผยโดยใช้คาถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
2. กรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิต ใบแจ้งสรุปผลประโยชน์ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีขนาด ตัวอักษรที่เหมาะสม
3. การเสนอขายและเอกสารประกอบการขาย
เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเอกสารประกอบการ เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนจะต้องมีเนือ้ หาและข้อความตรงกับแบบสัญญาประกันภัยและจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว
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4. การรับประกันชีวิต
ตามนโยบายการรับลูกค้า บริษัทมีหน้าที่ตอ้ งจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดาเนินการตรวจสอบพิสจู น์ทราบและ
ระบุตวั ตนของลูกค้า ก่อนพิจารณาอนุมตั ิรบั ลูกค้า ตามมาตรฐานการรับประกันภัย (underwriting) บริษัท
จัด ให้มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านที่ ป ระกอบด้ว ย ขั้น ตอนการอนุมัติ เอกสาร
ประกอบการพิจ ารณา และแนวทางพิจ ารณาตกลงรับประกันภัยในทุกกรณี ในกรณี ท่ี ปฏิ เสธการรับ
ประกันภัย บริษัทอธิบายรายละเอียดให้ผเู้ อาประกันทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเร็ว
5. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
บริษัทกาหนดขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างเปิ ดเผยชัดเจน เพื่อความสะดวก
สาหรับผูเ้ อาประกัน
5.1 การใช้สิทธิ เรียกร้อง บริษัทจัดเตรียมแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อม
คาอธิบายเพื่อให้ผมู้ ีสิทธิทราบถึงข้อมูลที่ตอ้ งการ และขัน้ ตอนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
5.2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาและขัน้ ตอนดาเนินการเพื่อให้สามารถ
จ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตได้อย่างรวดเร็วถูกต้องเป็ นธรรม
5.3 การแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ทราบถึงผลความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เมื่อได้รบั ข้อมูลประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ กี่ ยวข้องครบถ้วน บริษัทตรวจสอบพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผูเ้ อา
ประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ทราบภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
6. การให้บริการผู้ถอื กรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทกาหนดขัน้ ตอนการให้บริการผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางการปฏิบตั ิและให้บริการ
ลักษณะ One Stop Service และมี Call Center เพื่อให้บริการผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
7. การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Unit)
7.1 บริษัทจัดการข้อร้องเรียนจากผูเ้ อาประกัน ด้วยความเป็ นธรรม โดยจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อแจ้งตอบข้อร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน โดยมิชักช้า ซึ่งผูเ้ อาประกัน
สามารถยื่ นข้อร้องเรียนไปที่ สมาคมประกันชีวิตไทยหรือคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
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7.2 บริษัทจัดเก็บและจาแนกประเภทข้อร้องเรียนและรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี
7.3 บริษัทระบุข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการรับและจัด การข้อร้องเรียนไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิ ต หรือ
เอกสารประกอบการรับประกันชีวิตอื่น ๆ โดยการเปิ ดเผยมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน
7.4 กรณีได้รบั การทวงถามจากผูเ้ อาประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์เกี่ ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน หรือได้
รับคาขอให้มีการตอบข้อร้องเรียนไม่ว่าจะอยูใ่ นรูปลายลักษณ์อกั ษรหรือการบอกกล่าว บริษัทแจ้งให้
ผูเ้ อาประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์ทราบถึงเหตุผลที่ไม่อาจจัดการข้อร้องเรียนนัน้ ได้ และให้ขอ้ แนะนาใน
การใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานอื่นที่สามารถให้ความมั่นใจกับผูเ้ อาประกันได้

จรรยาบรรณและการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและทีป่ รึกัาทางการเงิน
1. การฝึ กอบรมตัวแทนและทีป่ รึกัาทางการเงิน
บริษัทจัดให้ตวั แทนและที่ปรึกษาทางการเงินได้รบั การฝึ กอบรม เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถในการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแก่ผเู้ อาประกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ขอบเขตอานาจที่ตวั แทนได้รบั จากบริษัทและมีการ ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนและทีป่ รึกัาทางการเงิน
บริษัทจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตัง้ มอบหมาย การฝึ กอบรมและประวัติการทางานของตัวแทนและที่
ปรึกษาทางการเงินเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
3. การควบคุมพฤติกรรมของตัวแทนและทีป่ รึกัาทางการเงิน
บริษัทมีคณะกรรมการกากับพฤติกรรมตัวแทนประกันภัยและที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อกาหนดบทลงโทษ
และความรับผิดชอบต่อการกระทาผิดรวมทัง้ ควบคุมดูแลพฤติกรรมของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินใน
สังกัดอย่างสม่าเสมอ
4. การส่งเสริมสนับสนุนตัวแทนและทีป่ รึกัาทางการเงิน
บริษั ท ส่ง เสริม และสนับ สนุน ความสามารถของตัว แทนและที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ที่ มี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรวมถึงความประพฤติดี ให้ได้รบั รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม
5. การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องตัวแทนและทีป่ รึกัาทางการเงิน
ตัวแทนต้องสามารถอธิ บายรายละเอี ย ดของสัญญาประกันภัย ข้อ ควรปฏิ บัติเงื่ อนไขตามกรมธรรม์
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทต้องสามารถอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะ
ได้รบั ให้ผสู้ นใจได้รบั รูอ้ ย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน รวมทัง้ ต้องคอยให้คาแนะนาและให้บริการ
อย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 3 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัทจะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้หรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่
มีเจตนาจูงใจให้เกิดการดาเนินการ หรือเกิดการกระทาการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย
บริษัทต้องมีจรรยาบรรณและมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าที่ในการ
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกทัง้ ต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีบริษัทได้
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ปอ้ งกันและดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตหรือพบ
เหตุท่ีสอ่ ไปทางทุจริต ให้แจ้งผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
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แนวปฏิบัตใิ นการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจ ริต
บริษัทจึงกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริต ดังนี ้
คานิยามตามนโยบายต่อต้านทุจริต
การทุ จ ริ ต (Corruption) หมายถึ ง การติ ด สิ น บน การให้ การเสนอว่ า จะให้ ซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อย่างใดๆ หรือการใช้อานาจหน้าที่ หรือการใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ไปกระทาการใดๆ
ที่เป็ นการเอือ้ ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ี กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบัง คับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษั ท เป็ น องค์ก รทางธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นกลางทางการเมื อ ง ให้ก ารสนับ สนุน การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และประกอบกิจการในกรอบของบทบัญญั ติตามกฎหมาย
บริษัทไม่มีแนวปฏิบตั ใิ นการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม
บุคลากรของบริษัททุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง แต่ทงั้ นี ้ จะต้องไม่มีการดาเนินการทาง
การเมืองใดๆ ภายในบริษัท และการดาเนินการนัน้ ๆ จะไม่เป็ นผลให้บริษัทสูญเสียความเป็ นกลางทางการเมือง
โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บริษัทไม่วา่ ทางใดๆ ก็ตาม
การบริจาคเพือ่ การกุศล
บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทัง้ ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความมั่นคงให้กบั สัง คม โดยกาหนดให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลที่เป็ นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่านาไปดาเนินการทางด้านสาธารณกุศล หรือเพื่อเป็ นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทัง้ นีก้ ารบริจาคดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและสอดคล้องกับระเบียบ นโยบายการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วย
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การให้เงินสนับสนุน
บริษัทมีนโยบายให้เงินสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงที่ ดีของบริษัท
โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อความได้เปรียบทางการค้า บริษัทกาหนดให้มีการให้เงินสนับสนุน เช่น เรื่องการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการศึกษา เป็ นต้น
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัทมีนโยบายให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ ของบริษัทไม่พึงรับ หรือให้ของขวัญ การบริ การ
ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ใด ที่เกินกว่าความจาเป็ น หรือเกินกว่าการปฏิบตั ิท่ีการประกอบธุรกิจพึงจะกระทา
หรือเกินกว่าความเหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด หากพนักงานพบเห็นความผิดปกติใน
การรับ หรือให้ของขวัญ หรือการต้อนรับใดๆ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการและหน่วยงานภายในของบริััท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
การทุจริต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นผูก้ ากับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริตไป
ปฏิบตั ใิ ช้กบั ทุกหน่วยงานในบริษัท และให้ผบู้ ริหารทุกฝ่ ายในบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวของบริษัท
คณะกรรมการกากับกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ในการกากับดูแล ควบคุม ให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตให้บคุ ลากรในบริษัททุกคนปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่รบั ผิดชอบ
ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุมกับ
สภาพของธุ ร กิ จ และสัง คมในปั จ จุบัน ทั้ง นี ้ การแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงนโยบายต้อ งจัด ให้มี ก ารน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกากับดูแล ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงของบริษัท
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการจัดทา รวบรวม ติดตาม ประสานงาน และรายงานความเสี่ยงที่
ตรวจพบ เพื่อจัดหาแนวทางสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้มีการควบคุ มภายในที่เหมาะสม และมีการนา
นโยบายต่อต้านการทุจริตมาใช้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ฝ่ ายตรวจสอบมีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินการภายในของบริษัทอย่ างอิสระ โดย
ให้มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ม่นั ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และต้องมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
สานักกากับการปฏิบัติงาน
สานักกากับการปฏิบตั งิ านในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตในบริษัทอย่าง
เคร่งครัด และทาหน้าที่ในการศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการนาไปบังคับ
ใช้ซ่งึ นโยบายต่อต้านการทุจริต โดยการสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องตรงกันขององค์กรในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต
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ข้อกาหนดและแนวปฏิบัตใิ นการดาเนินงาน
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตที่
ได้รับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการบริษั ทอย่า งเคร่ง ครัด การฝ่ าฝื น นโยบายต่อ ต้า นการทุจ ริต จะมี โ ทษตาม
กฎหมาย หรือทางวินยั ของบริษัท
บริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง หรือลงโทษพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะส่งผลให้
บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตนีใ้ ห้ครอบคลุมการห้ามให้หรือรับสินบนทุกรู ปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของบริษัท รวมถึงกาหนดให้มีความโปร่งใสในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทาง
ธุรกิจ การให้การสนับสนุนในกิจ กรรมใดๆ เพื่อไม่ให้เป็ นการกระทาเพื่ อหวังผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะกับ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
บริษั ท จัด ให้มี ป ระกาศ ระเบี ย บ ค าสั่ งในการเบิ ก จ่า ยเงิ น งบประมาณ หรื อ ค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ อัน
เนื่องมาจากการดาเนินกิจการของบริษัท โดยการกาหนดอานาจในการอนุมตั ิ วัตถุประสงค์ วงเงินในการอนุมตั ิ
การจ่ายเงินของผูบ้ ริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดให้มีขนั้ ตอนการตรวจสอบ ทบทวนการ
จ่ายเงินโดยบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ตามสายการปฏิบตั งิ าน
3. การดาเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทัง้ จากหน่วยงาน
ภายในของบริษัท หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในทุกกิจกรรมที่บริษัทดาเนินการ โดยจัดให้มีกลไกใน
การรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้องแม่นยาตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับของผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการอบรม
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และความเข้าในที่ถกู ต้อง
ต่อการต่อต้านการทุจริต
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ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต หรือเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึน้ ใน
บริษัทโดยบุคลากรของบริษัท ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะด้วยรูปแบบใดๆ เพื่อจะสอดส่องควบคุมการดาเนินการให้ปราศจาก
การทุจริตภายในบริษัท
โดยให้สง่ ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดาเนินงานของบริษัท มายัง :
ฝ่ ายตรวจสอบ
สานักกากับการปฏิบตั งิ าน

โทร. 0-2777-8231-6 โทรสาร. 0-2-777-8237
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ auditor@bangkoklife.com
โทร. 0-2777-8607-8 โทรสาร. 0-2777-8605
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ compliance@bangkoklife.com

สานักกากับการปฏิบตั ิงานจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องจัดเป็ นข้อมูลความลับของบริษัท ผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องได้รบั โทษตามที่บริษัทกาหนดเช่นเดียวกับ
การเปิ ดเผยความลับอื่นๆ ของบริษัท
การสอบสวนการทุจริตตามข้อร้องเรียนให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้
มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะทางานในการสอบสวนเป็ นเรื่องๆ ไปด้วย
บริษัทจะให้ความคุม้ ครองพนักงานผูร้ อ้ งเรียน หรือผูถ้ ูกเรียกมาเป็ นพยาน หรือผูน้ าส่งข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนัน้ ๆ ด้วย โดยจะดูแลมิให้ได้รบั อันตราย หรือความเดือดร้อนอย่างใด รวมถึงความไม่
ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าชื่อและตาแหน่งของ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบั ให้ถือเป็ นข้อมูลความลับทัง้ หมด
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นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญของ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทาลายล้างสูง ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and
Weapons of Mass Destruction : AML/CFT-WMD) และเพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด บริษัทจึงกาหนดนโยบายดังนี ้
1. นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
บริษัท มุ่ง มั่น ในการป้องกัน ตนเองไม่ใ ห้ตกเป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ ช่องทางของกระบวนการฟอกเงิ น หรือ
กระบวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง จึงได้
กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้ความสาคัญ
ต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่รฐั เมื่อพบข้อบ่งชีถ้ ึงการกระทาที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย และ
การดูแลให้มีการบันทึกและรายงานข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
2. แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
2.1 การรับลูกค้า
บริษัทกาหนดให้มีกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้า
และผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยบริษัทต้องได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้สามารถดาเนินการ
พิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าได้ และต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับรายชื่อที่ มีความเสี่ ยงตามที่
กฎหมายกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อการป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็ นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
บริษัทกาหนดให้มีมาตรการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สาหรับการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ หมดของบริษัทตามที่กฎหมายกาหนดและให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามาตรการ
ดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทจะถูกใช้เป็ นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2.3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
บริษัท กาหนดให้มี กระบวนการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้าอย่างสม่ า เสมอและ
ต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กนั โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
และผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูง
1) ควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานธุรกรรม การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน และ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
2) พิจารณาอนุมตั ิการสร้างความสัมพันธ์หรือการทาธุรกรรมที่ได้รบั การจั ดระดับว่ามีความเสี่ยงต่อ
การฟอกเงิน
3) ทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสม่าเสมอ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่มีระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสูง
1) ให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่ อการพิจ ารณาอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์หรือการทา
ธุรกรรมที่ได้รบั การจัดระดับว่ามีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
2) พิจารณาอนุมตั กิ ารรายงานธุรกรรมไปยังสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3) พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มี อานุภ าพ
ทาลายล้างสูงก่อนการนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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3.3 สานักกากับการปฏิบตั งิ าน
ส านัก ก ากับ การปฏิ บัติ ง านมี ห น้า ที่ ก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทาลายล้างสูง และเป็ นผูต้ ดิ ต่อประสานงานกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรุ ง เทพประกัน ชี วิต มุ่ง มั่น ด าเนิ น ธุ รกิ จ ด้ว ยจิ ต ส านึก รับ ผิด ชอบต่อ สัง คม โดยมี ส่ว นร่ว มในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินซึ่งนาไปสู่ความมั่นคงและความสุขในชีวิตประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รวมทัง้ ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต ส่ง เสริม ให้พ นัก งาน ตัว แทนประกัน ชี วิ ต และครอบครัว ตระหนัก ถึ ง ความ
รับผิดชอบขององค์กรและของตนเองต่อสังคม ในด้านการศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดย
การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม
กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อ มอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริม การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยพนักงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิต คูค่ า้ และ
พันธมิตร ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ด้วยหลักการ ใช้อย่างประหยัดลดการสูญเปล่า การนามาใช้ซา้
หรือการใช้วสั ดุท่ีผ่านกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี และโดยการสนับสนุนกิจกรรม
ฟื ้ นฟูธรรมชาติ อนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม และปลูกฝั งจิตสานึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ให้เยาวชน เพื่อผล
ระยะยาวและความยั่งยืน
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นโยบายด้านสิทธิมนุัยชน
1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สนับสนุนการคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1.1. บริษัท สนับ สนุน สิ ทธิ ม นุษ ยชนในการใช้สิ ทธิ เสรีภ าพของบุค คล ให้การยอมรับ และเคารพสิ ท ธิ
เสรี ภ าพอัน ควรของผู้อ่ื น โดยค านึ ง ถึ ง ศี ล ธรรม ความสงบเรี ย บร้อ ยของประชาชนในสัง คม
ประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
1.2. บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ก่บคุ คลใดๆ ด้วยเรื่องเชือ้ ชาติ
ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ความสมบูรณ์ทางร่างกาย ความเชื่อทางวัฒนธรรม หรือความเชื่อทาง
การเมือง ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานสากลด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
1.3. บริษัทเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการได้รบั ค่าตอบแทนการทางาน สวัสดิการ และการ
ประเมินผลงานที่เป็ นธรรม สิทธิการลาหยุดงานเพื่อทาภารกิจจาเป็ น หรือเพื่อพักผ่อนเป็ นครัง้ คราว
โดยได้รบั ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการ
คุม้ ครองแรงงาน
1.4. บริษัทสนับสนุนและจัดให้มีความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทัง้ ในด้านสุขอนามัย อาคารสถานที่
และการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อม
1.5. บริษัทสนับสนุนการมีสิทธิในหลักประกันทางสังคมที่รฐั จัดให้แก่ประชาชน
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และการแสดงออก ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ของซึ่งกันและกัน ภายใต้
กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. บริษัทบริหารงานด้วยความจริงใจ และรับผิดชอบดูแลลูกค้าให้ได้รบั สิทธิความคุม้ ครอง และสิทธิประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้วย
ความยุตธิ รรม
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นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริััท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ดังนี ้
ผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้อมูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้บริหารที่ ไ ด้รับมอบหมายให้ท าหน้า ที่ แทน สามารถพิจ ารณาและ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของข้อมูล ที่จะเปิ ดเผย โดยจะชีแ้ จงข้อมูลด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเป็ นผูช้ ีแ้ จงก็ได้ อีกทัง้ มีอานาจในการแถลงข่าว เผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญของบริษัท และตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเผยแพร่ข้อมูล
- ข้อมูลของบริษัทที่เปิ ดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้ชดั เจน และ
ทันเวลา
- ให้รายงานข้อมูลภายในกาหนดเวลา และความถี่ ตามที่หน่วยงานกากับและหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
กาหนด
- ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการประเมิน
บริษัท หรือกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ จะเปิ ดเผยได้ตอ่ เมื่อข้อมูลนัน้ เผยแพร่อย่างเป็ นทางการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดและข่าวลือ
- ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยงั ไม่มีผลสรุป ไม่ถึงกาหนดเวลาที่ตอ้ งเปิ ดเผย หรือข้อมูลที่หากเปิ ดเผยจะ
มีผลกระทบต่อบริษัทในด้านการดาเนินงาน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
- หากการเปิ ดเผยข้อมูลมีขอ้ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย
ไม่ถูกต้องอย่างมีนยั สาคัญ ให้ผทู้ ่ีมีอานาจในการเปิ ดเผยข้อมูลหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายดาเนิ นการแก้ไข
หรือชีแ้ จง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
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- ในกรณีท่ีมีข่าวลือ และมีเหตุการณ์ท่ีมีนยั สาคัญไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือ
ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่แทน รับผิดชอบในการการชีแ้ จงข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิ ดเผยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
อื่นๆ
เพื่อประโยชน์แห่งการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ถือเป็ นบุคคลที่ลว่ งรู ้
หรื อ มี โ อกาสล่ว งรู ้ข้อ มูล ภายในของบริษั ท ซึ่ง เป็ น สาระส าคัญ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงร าคาของหลักทรัพ ย์
ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั เิ รื่อง การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
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ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 เห็นควรให้
ปรับปรุ งแก้ไขระเบียบปฏิบตั ิเรื่อง การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานที่ลว่ งรูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
ตระหนักในหน้าที่ภายใต้นโยบายการกากับกิจการที่ดีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และป้องกัน
มิให้เกิดการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัท โดยให้ยกเลิกระเบียบปฏิบตั ิ
ที่ 5/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 และระเบียบปฏิบตั ิท่ี 1/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง การใช้
ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์และให้ใช้ระเบียบปฏิบตั ฉิ บับนีแ้ ทน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นิยาม

1

1) บริษัท

หมายถึง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2) ข้อมูลภายใน1

3) หลักทรัพย์

หมายถึง ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปซึ่งเป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
ได้แก่
 งบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมถึงแผนธุรกิจ
 ประมาณการ และบทวิเคราะห์ทางการเงิน
 การเปลี่ยนแปลงผูบ
้ ริหารที่เป็ น Key Management
 ข้อมูลเงินปั นผล
 การเพิ่มทุนหรือลดทุน
 การควบรวม การขยายหรือการปรับลดกิจการ
 ข้อมูลที่มีความสาคัญและจูงใจให้ผท
ู้ ่ีรูข้ อ้ มูลทาการซือ้ หรือ
ขายหุน้
หมายถึง หุน้ สามัญของบริษัท

4) กรรมการ

หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5) ผูบ้ ริหาร

หมายถึง ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ ขึ น้ ไป ผู้บ ริ ห ารสายงาน หรื อ
เทียบเท่า

ความหมาย “ข้อมูลภายใน” ตามคานิยามของมาตรา 239 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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6) พนักงาน

หมายถึง พนักงานประจา และพนักงานทดลองงานของบริษัท

7) ผูท้ ่ีถกู สันนิษฐานว่า
เป็ นบุคคลซึ่งรูห้ รือ
ครอบครองข้อมูล
ภายใน

หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบการจัดทารายงานหรือบทวิเคราะห์ทางการเงิน และ/
หรืออยู่ในฐานะที่สามารถรูข้ อ้ มูลภายในหรือทาหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายใน ได้แก่
 ผูบ
้ ริหารฝ่ ายบัญชี ผูบ้ ริหารส่วนบัญชีท่ วั ไป และเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการบริหาร
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่สายการลงทุน
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่สานักกฎหมาย
 ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่สานักกากับการปฏิบตั งิ าน

8) ผู้เ กี่ ย วข้อ งกับ บุค คล
ในข้อ 4) ถึง 7)

หมายถึง คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยูก่ ินกันฉันสามีภริยา
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (รวมถึงบุตรบุญธรรม)
นิตบิ คุ คลที่บคุ คลในข้อ 4) ถึง 8) นับรวมกันถือหุน้ เกินร้อยละ 30
ของจานวนสิทธิออกเสียง

2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักัาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
(1) จากัดให้ผเู้ กี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ เท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
(2) กาหนดให้ขอ้ มูลภายในทุกเรื่องเป็ นข้อมูลประเภท “ลับที่สดุ ”
(3) ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษัทต่อ ผูเ้ กี่ยวข้อง และบุคคลอื่น เว้นแต่การเปิ ดเผยดังกล่าวเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมาย
(4) ให้เ ก็ บรักษาข้อมูล ภายในในสถานที่ จัดเก็ บ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีระบบป้องกันการขโมยที่มีประสิทธิภาพเท่านัน้
(5) ในกรณีท่ีบคุ คลอื่นมีความจาเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อดาเนินการ
ตามภารกิจที่ได้ตกลงกันไว้ ให้บคุ คลดังกล่าวลงนามเป็ นหลักฐานยืนยัน ความรับผิดชอบในการรักษา
ข้อมูลความลับก่อนการเริ่มปฏิบตั งิ าน
(6) การจัดส่งข้อมูลภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการเข้ารหัสก่อนการส่งออก
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(7) การจัดส่งข้อมูลภายในเป็ นเอกสาร ต้องกระทาโดยการใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปิดผนึกอย่า งมิดชิ ด
เท่านั้น และต้องกาหนดรายชื่ อผู้จัดส่ง และผู้รับให้ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจงเพื่ อการลงนามเป็ น
หลักฐานการรับส่งข้อมูล และห้ามการรับแทน ยกเว้น ได้รบั การอนุญาตจากผูบ้ ริหารหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล
(8) ไม่วางข้อมูลภายในไว้บนโต๊ะหรือสถานที่สาธารณะที่ไม่มีใครดูแล และให้เ ก็บข้อมูลเหล่านีไ้ ว้ในลิน้ ชัก
หรือสถานที่ท่ีมีกญ
ุ แจปิ ด เพื่อป้องกันการละเมิดของผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
(9) เมื่อไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เอกสารข้อมูลแล้ว ให้จดั เก็บรักษาในตูห้ รือสถานที่จัดเก็บที่มีกุญแจปิ ด
มั่นคง หรือทาลายด้วยเครื่องย่อยเอกสารทันที
3. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบุคคลทีล่ ่วงรู้หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
(1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ตนได้รบั ทราบจาก
การปฏิบตั หิ น้าที่ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บคุ คลอื่นกระทา
การดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก
(2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่ีถูกสันนิษฐานว่าเป็ นบุคคลซึ่งรู ห้ รือครอบครองข้อมูล ภายในรวมถึง
ผูเ้ กี่ยวข้องกระทาการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินและ 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
(3) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องที่รูข้ อ้ มูลภายในที่ไม่ใช่ขอ้ มูลงบการเงิน กระทา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้น 1 วันหลังการเปิ ดเผยข้อมูล
4. การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
กรรมการผูบ้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี ้
(1) กรณี รายงานเป็ นครัง้ แรก ให้รายงานการถื อหลักทรัพ ย์ของตนและของผูเ้ กี่ ยวข้องต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามแบบฟอร์มที่กาหนด (แบบ 59-1)
(2) กรณี ร ายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรัพ ย์อัน เนื่ อ งมาจากการซื อ้ ขาย โอน หรื อ รับ โอน
หลักทรัพย์ ให้รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่มีการสั่งทารายการตามแบบฟอร์มที่กาหนด (แบบ 59-2)
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ทัง้ นี ้ การรายงานให้รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์โดยนิติบุคคลที่กรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกิน
ร้อยละ30 ของจานวนสิทธิออกเสียง โดยให้นบั รวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5. กรณีมีข้อสงสัย หรือการแจ้งข้อมูลการฝ่ าฝื นระเบียบฉบับนี้
สามารถสอบถามหรือแจ้งมาที่
สานักกากับการปฏิบตั งิ าน
โทรศัพท์ 0 2777 8607 – 8 โทรสาร 0 2777 8605
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ compliance@bangkoklife.com หรือ supaporn.tip@bangkoklife.com
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นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
คณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้เสี ย ทุก กลุ่ม สามารถแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรี ย น
(Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัท
คานิยาม
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการ
สอบถามข้อสงสัยในการกระทาที่สงสัยว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณของบริษัท
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บุคคลใดที่ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ
และการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ ไม่ ว่าตนเองจะได้รบั ความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
audit_committee@bangkoklife.com
2. ฝ่ ายตรวจสอบ
โทรศัพท์ 0-2777-8233-4 โทรสาร 0-2777-8237 หรือ
auditor@bangkoklife.com
3. สานักกากับการปฏิบตั งิ าน
โทรศัพท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ
compliance@bangkoklife.com
ทัง้ นี ้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็ นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุเพียงพอ โดยมิได้หวังสร้างกระแส
หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
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วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนต้องให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน ได้แก่ ชื่อผูร้ อ้ งเรียน (จะเปิ ดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้)
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์
หรือ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผดู้ าเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. หน่วยงานที่ได้รบั แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อเท็จจริง และกลั่นกรองข้อมูล
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม หากเป็ นเรื่องที่รา้ ยแรงหรือมีความซับซ้อนอาจ
ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขในรูปคณะกรรมการเฉพาะกิจ
2. หน่วยงานที่ไ ด้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ จัดทารายงานและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อการกากับและติดตามการแก้ไข และเพื่อการรายการต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
การรายงานผลการพิจารณา
ฝ่ ายตรวจสอบมีหน้าที่ รายงานผลการดาเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้ งเรียนทราบ (ในกรณี ท่ี
เปิ ดเผยตนเอง)
มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หากเป็ นข้อมูล
นอกเหนือจากนี ้ บริษัทอาจมีการเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูแ้ จ้ง
เบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูถ้ กู ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
บริษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะโดยการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใด
ที่มีลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่ างไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
จากการที่บริษัทได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบตั งิ านภายใน
ต่างๆ บริษัทตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ ีสว่ นได้
เสียเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ดังนัน้ บริษัทจึงกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศนีข้ นึ ้ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล
1. คานิยาม
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของบริษัท ที่
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่ บริษัท
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็ นต้น
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผา่ นการประมวลผลหรือการวิเคราะห์สรุปผลด้วย
วิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ เช่น
งบประมาณและแผนพัฒนาธุรกิจ รายงานทางการเงิน รายงานระดับเงินกองทุน เป็ นต้น ซึ่งทัง้ หมดนีถ้ ือว่าเป็ น
ทรัพย์สินของบริษัททัง้ สิน้
ข้อมูล (Data) หมายถึง เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข
ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการประมวลผลหรือการวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ
2. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศนี ก้ าหนดขึน้ เพื่ อเป็ นหลักการพื น้ ฐานและเป็ น
แนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบตั ิ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่ท่ี ตอ้ งศึกษาทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยนโยบายฉบับนีม้ ีขอ้ กาหนด ดังต่อไปนี ้
1. จัด ให้มี ม าตรการรัก ษาความมั่น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ เพื่ อ ธ ารงไว้ซ่ึ ง ความลับ
(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้ง าน (Availability)
ของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
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2. จัดให้มีหลักปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมและรัดกุมเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
ประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือคูค่ า้ หากมีการรั่วไหลและถูกนาไปใช้ในทางทุจริต
3. จัด ให้มี ม าตรการป้อ งกัน การน าสารสนเทศของบริษั ท ที่ ไ ด้ล่ว งรู ้จ ากการปฏิ บัติง านตาม
ตาแหน่งหน้าที่ หรืออยูใ่ นฐานะที่สามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงนัน้ ไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
ครอบครัว หรือพรรคพวก และ/หรือทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว
ก่อนที่ขอ้ เท็จจริงนัน้ จะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
4. จัดให้มีการทบทวนนโยบายนีเ้ ป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อประโยชน์แห่งการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และตัวแทน/นายหน้า
ถือปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่อง การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และระเบียบปฏิบตั ิ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ลดผลกระทบจามความผันผวนของ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงอันมี
ใจความ ดังนี ้
บริษัทกาหนดให้มี การบริหารความเสี่ ยงทั่ว ทั้ง องค์กรตามกรอบมาตรฐานสากลอย่างเป็ น ระบบ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุท่ีมาของความเสี่ยง มี
การประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง มีการจัดการ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้เกิดการดาเนินงานของบริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้หมายที่สาคัญ และอยูใ่ นระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
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นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่องมือสาคัญของผูบ้ ริหารในการบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท จึงกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ าน โดยแฝงอยูก่ บั การปฏิบตั งิ านปกติใน
ทุก หน้า ที่ ทุก ระดับ โดยเฉพาะกิ จ กรรมทางการเงิ น และกิ จ กรรมหลัก อัน ได้แ ก่ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
การกาหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย กาจัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ
การลงทุนประกอยธุรกิจอื่น การรับเงินและการจ่ายเงิน โดนกระบวนการควบคุมภายในจะต้องชัดเจน เชื่อมโยง
และมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ เพื่อช่วยให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทัง้ การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสาคัญกับการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ
ความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากการนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองจากการดาเนิน
ธุรกิจไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบ จึงกาหนดเป็ นนโยบายดังต่อไปนี ้
1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน
โดยบริษัทจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบหรือไม่ได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทมุ่งมั่นและตระหนักในหน้าที่ในการ
สร้างกลไกความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักมาตรฐานสากล
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน และผูก้ ระทาการแทนใดๆ ของบริษัท มี
หน้าที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันการละเมิด สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2. แนวปฏิบัตดิ ้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (APEC Information Privacy
Principles) และไม่ขดั กับหลักกฎหมายภายในของประเทศไทย ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี ้
1. เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบุคคลในเรื่องสิทธิ ความเป็ นส่วนตัว บริษัทมีการกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลอื่น
2. บริษัทต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การ
จัดเก็บ ประเภทบุคคลหรือองค์กรที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลอาจได้รบั การเปิ ดเผย รวมถึงต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการที่จะใช้ในการจากั ดการใช้ประโยชน์ การเปิ ดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข
ข้อมูล ทัง้ นี ้ ต้องแจ้งก่อนการจัดเก็บ หรือในระหว่างการจัดเก็บ หรือหลังการจัดเก็บอย่างเร็วที่สดุ
3. ต้องมีการจัดเก็บอย่างจากัดเท่าที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ทาโดยวิธีท่ีถูกกฎหมาย และวิธีท่ีเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยได้แจ้งต่อและได้รบั คายินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บไว้จะเอาไปใช้ได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเท่านัน้ เว้นแต่ได้รบั คา
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่หรือเพิ่มเติมหรือเป็ นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนด
5. เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลมี สิ ทธิ เ ลื อกว่าจะยินยอม หรือไม่ยินยอมให้มี การจัดเก็ บ การนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปัจจุบนั ตามความจาเป็ นและตามวัตถุประสงค์
ของการจัดเก็บ
7. บริษัทต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการสูญหาย เสียหาย การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต การทาลายโดยไม่ได้รบั อนุญาต
การใช้ประโยชน์ ปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือการเปิ ดเผยโดยมิชอบ
8. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรบั รูว้ ่ามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ และมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและขอให้ปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
9. บริษัทจะต้องได้รบั คายินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น ๆ
ไม่วา่ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมที่ประกันได้ว่าบุคคลหรือองค์กรที่
ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นี ้
3. ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
3.1 ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารของหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการระบุ ประเมินและ
บริหารความเสี่ยง และกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
3.2 สานักกากับการปฏิบตั งิ าน
ส านักกากับปฏิ บัติง านมี หน้าที่ กากับและติดตามให้หน่วยงานที่ ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง รายงานผลการก ากับ การปฏิ บัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 ฝ่ ายตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบการปฏิ บัติง านของหน่วยงานภายในบริษัทที่ ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง มี
หน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายการปฏิบัตติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทมุง่ มั่นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลกู ค้าบนพืน้ ฐานของความเป็ น
ธรรม คานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์
และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพเท่านัน้ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อนั
ยั่งยืนระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดหลักปฏิบตั ิสาคัญเพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นรู ปธรรม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าทีข่ องผู้บริหาร
ให้มีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการปฏิ บัติต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม มีการควบคุม ดูแลคุณภาพการ
ให้บริการรอย่างเป็ นธรรมอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถ
ประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสาเร็จ วิเคราะห์ จดุ ที่มีปัญหา
และหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คานึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน
และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถใน
การขายของพนักงานและผูเ้ สนอขาย และเหมาะสมกับระบบงาน
3) การจ่ายค่าตอบแทน
มี ก ารก าหนดค่า ตอบแทนที่ ค านึง ถึ ง คุณ ภาพการให้บ ริก ารอย่างมี นัยส าคัญส าหรับ พนักงาน
ผูเ้ สนอขายของทุกช่องทาง และผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เกิดการให้บริการที่เป็ นธรรม
4) กระบวนการขาย
ลูกค้าได้รบั ข้อมูลสาคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจ
ที่ถกู ต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป
5) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้เสนอขาย
พนักงานและผูเ้ สนอขายได้รบั การสื่อสารที่ช่วยให้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการอย่าง
เป็ นธรรม มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่
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6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าได้รบั การดูแลอย่างปลอดภัย มีการคานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าและการ
รักษาความลับ การส่ง ต่อข้อมูลลูกค้าให้ผูอ้ ่ืนต้องไม่กระทบความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า และต้อง
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) การแก้ไขปั ญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
การแก้ไขปั ญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว เป็ น
อิสระ มีประสิทธิภาพ และยุตธิ รรม
8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานที่คานึงถึ งการให้บริการอย่างเป็ นธรรมและรัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความ
ผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) การปฏิบัตงิ านและแผนรองรับการปฏิบัตงิ าน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลกู ค้ามีระบบปฏิบตั กิ าร การบริหารความเสี่ยงและแผน
รองรับการปฏิบตั ิงาน ทัง้ กรณีปกติและกรณีเหตุฉกุ เฉินที่เชื่อมั่นได้ว่าคาสั่งหรือความประสงค์ของ
ลูกค้าได้รบั การดาเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลูกค้าได้รบั บริการอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หน้าทีเ่ ลขานุการบริััท
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนีใ้ นนาม
ของบริษัทหรือคณะกรรมการ
(๑) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๑๖ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงาน
นัน้
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๑๕ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริตรวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
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