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วิสัยทัศน ์

ใหป้ระชาชนเห็นประโยชนก์ารประกนัชีวิต และท าประกนัชีวิตใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางการเงินและคณุคา่ชีวิต 

 

ภารกิจ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้  าในการสรา้งความมั่นคงทางการเงินใหก้ับประชาชนทุกกลุ่มดว้ยการปกป้อง

คุณค่าชีวิต การให้ค  าแนะน าดา้นการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทับใจผ่านตัวแทน คู่คา้ และ

พนกังานท่ีมีความจรงิใจ และมีความรูร้ะดบัแนวหนา้ของประเทศ 

 

ค่านิยม 

ศรทัธา  ส่งมอบการประกันชีวิตดว้ยความยินดี มุ่งมั่นใหป้ระชาชนเห็นประโยชนแ์ละคณุค่าการท า
ประกนัชีวิต 

รบัผิดชอบ มุ่งมั่นให้งานส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคท่ี์ไดร้ับมอบหมายภายในเวลาท่ี
ก าหนด ประพฤตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

จรงิใจ สรา้งความไวว้างใจใหล้กูคา้และผูม้าติดตอ่ดว้ยการบริการท่ีประทบัใจเกินความคาดหมายมี
การส่ือสารและการใหข้อ้มลูท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา 

พฒันาตน มุ่งมั่นดว้ยเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความคิดริเริ่มแสวงหาความรูใ้หม่ๆ พัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ืองจนกา้วขึน้สูค่วามส าเรจ็ในอาชีพ  

ท างานเป็นทีม ท างานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นสู่จุดหมายท่ี  
วางไวร้ว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นก าลงัใจและเป็นมิตรตอ่เพ่ือนรว่มงาน 
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สารจากประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นองคก์รท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากบุคคล

ทั่วไปใหมี้บทบาทหนา้ท่ีในการสรา้งหลกัประกนั ความมั่นคงใหก้บัชีวิต ครอบครวัและสงัคม และเป็นองคก์รท่ี

ไดร้บัความเช่ือถือจากผูถื้อหุน้ หน่วยงานก ากบั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

และเพ่ือประโยชนส์งูสดุส าหรบัทกุฝ่าย ดงันัน้ จึงจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีบริษัทจะตอ้งมีโครงสรา้งและมาตรฐานการ

ก ากบัดแูลกิจการตามหลกัสากล เพ่ือการเจรญิกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งยั่งยืน 

คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับนี ้ได้รับการปรับปรุงเนือ้หาเก่ียวกับหลักการก ากับกิจการท่ีดี โดยได้น า
หลักการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate 
Governance Code : CG Code) ปี 2560 มาประยุกตใ์ชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิ
ใหค้ณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีจะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าใหธุ้รกิจอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการท่ีดีใน
ระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้ง ควบคูก่บัการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

ในการนี ้บริษัทจึงขอความร่วมมือมายงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ศึกษาท าความ
เขา้ใจในคูมื่อบรรษัทภิบาลฉบบันี ้เพ่ือประโยชนใ์นการใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน และธ ารงไว้
ซึ่งความเป็นธรรมตอ่ทกุภาคสว่น  

 
 

  
                 นางคมคาย  ธูสรานนท ์
           ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ส่วนที ่1 โครงสร้าง นโยบายและแนวทางปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

 
โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ 

การก ากบัดแูลการประกอบกิจการของบรษิัทเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการผูเ้ป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุน้ กรรมการอิสระ และกรรมการผูเ้ป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการ
ชุดย่อย ในการท าหนา้ท่ีสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการในดา้นต่างๆ ตามความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมาย ดงัแสดงในแผนภาพขา้งลา่ง 
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการก ากับใหอ้งคก์รมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และมีความมุง่มั่นในการประกอบธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรมตอ่สงัคม เพ่ือการสรา้ง
คณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน ควบคูไ่ปกบัการรกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นผู้น  าองคก์ร และใหค้วามส าคัญต่อการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และกลยทุธเ์พ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จอนัยั่งยืน  การเสริมสรา้งคณะกรรมการ
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากร  การส่งเสริมนวตักรรมและ
ประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ  การก ากับดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน        
การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู และสนบัสนนุการส่ือสารและการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้  

บริษัทขอให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของ
บรษิัทอยา่งเครง่ครดั 
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แนวทางปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

 

หลักปฏบิัต ิ1  
 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างย่ังยนื   
หลักปฏิบัต ิ1.1 คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น า
ทีต่้องก ากับดูแลให้องคก์รมีการบริหารจัดการทีด่ ี 

 คณะกรรมการมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าท่ีตอ้งก ากบัดแูลให้
องคก์รมีการบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึง 

(1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย  
(3) การตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัต ิ1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้
น าไปสู่ผล (governance outcome) 

 ในการสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่ ง ยืน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล 
(governance outcome) โดยมีแนวทางปฏิบตัท่ีิส าคญั 4 ประการคือ 

(1) สามารถแข่ งขัน ได้และ มีผลประกอบการ ท่ี ดี โดยค านึ งถึ งผลกระทบในระย ะยาว 
(competitiveness and performance with long-term perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(ethical and responsible business) 

(3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม (good corporate 
citizenship)  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 
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คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการสรา้งและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้  าในการก ากบัดแูลกิจการ โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และคู่มือต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการทุจริต นโยบาย
ดา้นความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนในการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลกูคา้อย่างเป็นธรรม กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์และคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการย า้เตือนถึงความส าคญัในการยึดมั่น
ในหลกัจรรยาบรรณของบริษัท บริษัทจึงก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานท าการทบทวนและยืนยนัการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักจรรยาบรรณของบริษัทเป็นประจ าทุกปีผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความ 
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต และ
ระมดัระวงั ดแูลการบรหิารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดย
มีแนวทางปฏิบตัท่ีิส าคญั 4 ประการคือ 

 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
 การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ (Duty of 

Loyalty) 
 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา (Duty of 

Disclosure) 
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หลักปฏิบัต ิ1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนตดิตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน  ตลอดจนติดตาม
ดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย มีรายละเอียดดงันี  ้

1. ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และรบัผิดชอบ 
2) ก าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกลยทุธข์องบริษัท โดยรว่มกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

และมีการแสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การก าหนดทิศทางของบริษัท 
3) ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธแ์ละนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถปุระสงคเ์ปา้หมาย

ทางการเงิน และแผนงานของบริษัท พรอ้มทัง้ก ากับดูแลและติดตามใหฝ่้ายบริหารมีการ
ปฏิบตัติามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

4) ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีประกอบดว้ยหลกัการและ
แนวปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบักรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน โดยมุ่งสรา้งส านึกความรบัผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  ควบคู่ไปกับ
ขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษิัท เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

5) จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ  รวมทัง้
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) พิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดขึน้และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียง
อย่างครบถ้วนและครอบคลุม  ก ากับดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากความเส่ียงดังกล่าว  ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
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7) สอดส่องดแูลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจจะเกิดขึน้  รวมถึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผู้ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
โดยรวม 

8) จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและก ากับดูแลการ
เปิดเผยขอ้มูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้ง ชัดเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐาน
สงูสดุ 

9) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบตัหินา้ท่ีของตนเองและของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อย่าง
สม ่าเสมอ 

10) จัดให้มีระบบหรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเหมาะสม  
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

11) เป็นผูน้  าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

12) จดัใหมี้ระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบั
อยา่งเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปรง่ใสเป็นธรรม 

13) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

14) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน
หลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ  

15) ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษัท
ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยใหมี้การจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามใหมี้การปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างจรงิจงั 

2. การแบง่แยกหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 

โดยกรรมการท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย 
ขณะท่ีฝ่ายจดัการท าหนา้ท่ีบริหารงานในดา้นตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ เพ่ือใหไ้ดบ้คุคลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
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ประธานกรรมการไมไ่ดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไมมี่สว่นรว่มในการบรหิารงานของบริษัท 
เพ่ือใหแ้บ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

3. อ านาจอนมุตัิของกรรมการบรษิัท 
กรรมการบรษิัทมีอ านาจอนมุตัเิรื่องตา่งๆ ของบรษิัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวน
วิสยัทศัน ์นโยบาย กลยทุธใ์นการด าเนินงาน แผนหลกัในการด าเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการด าเนิน
ธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเปา้หมาย การติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยเทียบกบัแผนท่ีไดก้ าหนดไวก้่อนแลว้ และการดแูลรายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) และการเขา้รว่ม
ลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- 12 - 

      
หลักปฏบิัต ิ2 
 
ก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และกลยุทธข์องกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย่ังยนื 

หลักปฏิบัต ิ2.1  คณะกรรมการก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
(objectives) เป็นไปเพื่อความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวิสยัทศันข์องบริษัทท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมั่นในการใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม
เห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตและท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต 
คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดภารกิจของบรษิัทในการพฒันาสู่ความเป็นผูน้  าในการสรา้งความมั่งคงทางการเงิน
ใหก้ับประชาชนดว้ยการใหบ้ริการแนะน าการวางแผนทางการเงินโดยบุคลากรท่ีมีความจริงใจและมีความรู้
ระดบัแนวหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัคา่นิยมขององคก์รอนัประกอบดว้ย ศรทัธา รบัผิดชอบ จริงใจ พฒันาตน และ
ท างานเป็นทีม 

หลักปฏิบัต ิ2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ในระยะเวลาปานกลางและ /หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ี
ยอมรบัได ้และสนบัสนนุใหมี้การจดัท าหรือทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธส์  าหรบัระยะปาน
กลาง 3 - 5 ปี  

2. ในการก าหนดกลยุทธ ์คณะกรรมการก ากับดูแลใหมี้การส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
เสีย โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

3. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีก าหนดมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและ
ศกัยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ้
ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงของการตัง้เปา้หมายท่ีอาจน าไปสูก่ารประพฤตท่ีิผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 
(unethical conduct)  
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4. คณะกรรมการก ากบัดแูลใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้
องคก์ร 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และ
ตดิตามการด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี 
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หลักปฏบิัต ิ3  
 
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

หลักปฏิบัต ิ3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ     
ท้ังในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพา
องคก์รสู่วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักทีก่ าหนดไว้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัท่ีก าหนดไว ้มีรายละเอียดดงันี ้

  โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัท  

  คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัท โดยรว่มกบัผูบ้ริหารระดบัสงูในการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
การบริหารความเส่ียง และวางแผนการด าเนินงานในดา้นตา่ง ๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ยงัมีบทบาท
ส าคญัในการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูและการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้

  ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหมี้กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ทา่น ซึ่งแตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ โดยใหป้ระกอบไปดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอิสระ  

  การแตง่ตัง้กรรมการด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
เป็นผูพ้ิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการและหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติและ
ก าหนดใหมี้การเปิดเผยประวตัิคณะกรรมการ ทัง้นีบ้ริษัทมีการก าหนดนโยบายใหก้รรมการของบริษัทตอ้งมี
อายไุม่เกิน 75  ปี และด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่
เกิน 5 แหง่ 

  คณุสมบตักิรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระของบรษิัทมีคณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือ  ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บดิามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้
มีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท
หรือบรษิัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือ  ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผู้ท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบรษิัทหรือบริษัทย่อย  
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9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บรษิัท 

10. ไม่ตอ้งค าพิพากษาว่าไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎหมายว่าดว้นธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต  กฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัภยั กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
การเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขาย
หลกัทรพัยห์รือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ  

หลักปฏิบัต ิ3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า 
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ 

คณะกรรมการเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจวา่ องคป์ระกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ มีรายละเอียดดงันี ้

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดแูลให้
กรรมการบริษัทไดร้ับข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ก่อนการประชุมเพ่ือให้
กรรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เป็นผู้น  าคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย ภายใตก้ารจดัสรรเวลา
อย่างเพียงพอและส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกท่านในการอภิปราย แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น โดย
ค านงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย รวมทัง้มีการสรุปมตท่ีิประชมุเพ่ือด าเนินการตอ่อย่างชดัเจน 

3. เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ
ดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัท 
5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการและสนบัสนนุการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
6. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์
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7. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 
8. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการบรษิัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. ก ากบัดแูลใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม กรรมการบริษัท

รายบคุคล ประธานกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือน าผลไปพฒันาและปรบัปรุงในการ
ปฏิบตัหินา้ท่ี และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 7 คณะ เพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีเฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรบัทราบองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแตล่ะคณะ มีดงันี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่ต  ่ากว่า 3 ทา่น โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 1 ทา่น มีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณก์ารท างานดา้นบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบั โดยท า
หนา้ท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถ้กูตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ 
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานใหมี้ระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เส่ียงท่ีรดักมุ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหินา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งอิสระ 

ทั้งนี ้ฝ่ายตรวจสอบและส านักก ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่ วยปฏิบัติงานท่ีรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่
มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่องตา่ง ๆ   

2) คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท มีอ านาจหนา้ท่ีในการบรหิารกิจการของบริษัท

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตท่ีิประชมุ ผูถื้อหุน้ นโยบาย หรือค าสั่ง
ใดๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนด และมีอ านาจอนุมตัิและ/หรือเห็นชอบแก่การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นต่อการ
บริหารกิจการของบริษัท อีกทั้งมีหน้าท่ีพิจารณากลั่ นกรองข้อพิจารณาต่างๆ ท่ีจะมีการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิละ/หรือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงู อย่างนอ้ย 5 

ท่าน ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นผูมี้ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีก าหนดกรอบนโยบายและกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงรวม และ
ติดตามก ากับดแูลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงรวมตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการบรษิัทก าหนด  

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท โดยกรรมการทกุคน

ไม่เป็นผูบ้ริหาร และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาผูท่ี้สมควรไดร้ับ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองผูจ้ดัการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือพน้สภาพใน
ทกุกรณี นอกจากนัน้มีหนา้ท่ีก าหนดและทบทวนคา่ตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์นๆ ของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีสงูกว่าหรือเทียบเท่ารองผูจ้ดัการใหญ่ ใหมี้ความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบตอ่องคก์ร 

5) คณะกรรมการลงทนุ  
คณะกรรมการลงทนุประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารระดบัสงูจากสายลงทนุ จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 3 ทา่น ซึ่งกรรมการทกุท่านในคณะนีล้ว้นแลว้แตเ่ป็นผูมี้ความรูเ้รื่องการลงทนุ ธุรกิจประกนัชีวิต และ
การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน  คณะกรรมการลงทุนมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการลงทุน นโยบาย
การบรหิารความเส่ียงรวมท่ีเกิดจากการลงทนุ พิจารณาอนมุตัแิผนการลงทนุ ตดิตามและก ากบัดแูลการลงทนุ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมตัิ
ตอ่ไป 

6) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง

กรรมการคณะนีเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจประกันชีวิต และหลกัการของการก ากับกิจการเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย ค าแนะน า แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

และส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยมดา้นจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทั่วทุก

ระดบั 
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7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน  
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ รวมถึงต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานปกตขิองบรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ3.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน เพือ่ให้ได้คณะกรรมการทีม่ีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ 

คณะกรรมการก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน 
เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีสรรหาบคุคลผูท้รงคณุวฒุิเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลจาก
ผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลายๆ  อาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสัยทัศนก์วา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและ
จรยิธรรม มีประวตักิารท างานโปรง่ใส รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ อีกทัง้มี
การก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู ้ความช านาญท่ีจ าเป็นแตย่งัขาด
อยูใ่นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ คราวละ 3 ปีนบัแตว่นัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตก่รรมการท่ีไดร้บั
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการเพ่ือทดแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ จะมีวาระการปฏิบตัิหนา้ท่ีเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีครบ
วาระการปฏิบตัิหนา้ท่ีและพน้ต าแหน่ง อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกก็ได้ ทัง้นี ้กรรมการสามารถ
ลาออกจากต าแหนง่ก่อนครบวาระได ้โดยใหย่ื้นใบลาออกตอ่บรษิัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท นอกจากการพน้ต าแหน่งจากการครบวาระการปฏิบตัิหนา้ท่ีแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งดว้ยสาเหตุ
อ่ืนใดตามท่ีระบุไวใ้นข้อบงัคับบริษัท และ/หรือขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามข้อก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลักปฏิบัต ิ3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณา
ให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
น าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและ
อตัราคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงาน
ตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยพิจาณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ชัน้น าในตลาดหลกัทรพัย ์และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนผลการด าเนินงานของบรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ3.5 คณะกรรมการก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

คณะกรรมการก ากับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม โดยจัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปสามารถรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ และประธาน
กรรมการตอ้งก าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีไดร้บัการรอ้งขอ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีใ้นการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้วาระการ
ประชมุ ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พิจารณารว่มกนั ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อน
การประชมุ เวน้แตก่รณีจ าเป็นเรง่ดว่น จะแจง้นดัการประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาในการ
ประชมุอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้นี ้การลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหมี้องคป์ระชมุขัน้ต  ่า ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติซึ่งตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการท่ีมี
สว่นไดเ้สียจะไมเ่ขา้รว่มประชมุ และไมใ่ชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธาน
ในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือความเป็นอิสระในการ
อภิปรายปัญหาเก่ียวกับการจัดการ เวน้แต่ในบางวาระท่ีฝ่ายจัดการไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชนเ์พิ่มเตมิ 
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หลักปฏิบัต ิ3.6 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ
ด าเนินงานของบริััทย่อยในระดับทีเ่หมาะสมกับบริััทย่อย มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีก ากับดแูลการลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืน

ของบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายบริหารความเส่ียงรวม 

และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 บริษัทไดมี้การส่งผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการ เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี

หนา้ท่ีด  าเนินการเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และด าเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้

ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลท่ีบรษิัทท าการแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบริษัทยอ่ยนัน้ถือปฏิบตั ิโดยมีฝ่าย

ตรวจสอบประเมินการควบคมุภายใน และส านกัก ากบัการปฏิบตังิานประเมินการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ค าสั่ง 

กฎหมาย ของบรษิัทยอ่ยซึ่งจะตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัท 

หลักปฏิบัต ิ3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาการปฏิบัตหิน้าทีต่่อไปด้วย 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหมี้การจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการ
บรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุเป็นประจ าทกุปี ทัง้ในรูปแบบของการประเมินรายบคุคลซึ่งกรรมการแต่
ละท่านเป็นผูป้ระเมิน และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในแบบรายคณะ ซึ่งรวมถึงการประเมินการท าหนา้ท่ีของประธานกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการแต่ละท่านไดมี้
โอกาสประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการ เน่ืองจากท่านเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและก ากับดแูลกิจการ โดยผลการประเมินจะถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะหแ์ละหาขอ้สรุปเพ่ือก าหนด
มาตรการในการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ตอ่ไป 
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หลักปฏิบัต ิ3.8 คณะกรรมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักัณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักัะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้
กรรมการทกุคนไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอโดยใน
แตล่ะปีจะมีการเชิญวิทยากรภายนอกใหม้าบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพ่ือการ
พฒันาและแลกเปล่ียนวิสยัทศันต์อ่การปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลักปฏิบัต ิ3.9 คณะกรรมการดูแลให้ม่ันใจว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริััทที่มีความรู้และประสบการณท์ี่จ าเป็น
และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลใหมี้การแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ อีกทัง้ตดิตามและประสานงานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตาม
มติคณะกรรมการและมติประชุมผูถื้อหุน้ และดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลรายงานสารสนเทศของบริษัทตาม
ระเบียบและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (โปรดศกึษาหนา้ท่ีเลขานกุารบริษัทในภาคผนวก) 
 
 
 
 
  



 

- 23 - 

 
หลักปฏบิัต ิ4 
 
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร   

หลักปฏิบัต ิ4.1 คณะกรรมการด าเนินการให้ม่ันใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักัะ ประสบการณ์ และคุณลักัณะที่จ าเป็นต่อการ
ขับเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

 คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรอง
ผูจ้ัดการใหญ่ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสูงกว่าหรือ
เทียบเทา่รองผูจ้ดัการใหญ่ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตอ่องคก์ร 

 คณะกรรมการด าเนินการใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบใน
ต าแหนง่งานบรหิารท่ีส าคญัทกุระดบัใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษิัทไดผู้บ้รหิารท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพและสามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาท ิ

1) คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงไดร้ับการ
อบรมและพฒันา เพ่ือเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน 

3) คณะกรรมการดูแลให้มีการทบทวนความเหมาะสมของแผนสืบทอด (Succession Plan) 
ต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือความตอ่เน่ืองในการบรหิารท่ีเหมาะสม
และอย่างเป็นระบบ และเป็นการเตรียมพรอ้มเม่ือเกิดกรณีท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ 
โดยใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญั
ของบรษิัทใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

4) คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างชดัเจนทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและ
จ านวนบรษิัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหนง่ได ้ดงันี ้
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(1) บริษัทไม่ขัดขอ้งในกรณีท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ก าไรหรือองคก์รภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชนส์่วนรวม 

(2) บริษัทไม่ขัดขอ้งในกรณีท่ีผูบ้ริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในองคก์รภายนอกท่ีตัง้ขึน้เพ่ือ
การคา้ และไมข่ดักบัผลประโยชนข์องบรษิัท และผูบ้รหิารไมใ่ชเ้วลาเกินความเหมาะสมจน
เป็นผลเสียแก่บรษิัท 

5) กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอ้งไม่ด  ารงต าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนท่ี
ประกอบธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ4.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลทีเ่หมาะสม 

 คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ
ทัง้หมดเป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดแนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกิจการใหเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว โดยส่ือสารให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการลว่งหนา้   

 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหมี้การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัประจ าปีท่ีพิจารณาจาก 

1. ผลประเมินการปฏิบตัิหนา้ท่ีและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 
การด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการ การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์
เศรษฐกิจและสงัคม ความสามารถในการพฒันาธุรกิจ รวมถึงการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานใหดี้ขึน้ในแตล่ะปี 

2. การเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการเตบิโตของผลก าไร และมลูคา่ธุรกิจของบรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 

 คณะกรรมการเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ และดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตาม
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการ  
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หลักปฏิบัต ิ4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 
ทักัะประสบการณ ์และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

 คณะกรรมการติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์
และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม อาทิ 

1. ดแูลใหมี้การบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์ององคก์ร พนกังานใน
ทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจงูใจท่ีเหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพ่ือ
รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้  

2. ดแูลใหมี้การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือดแูลใหพ้นกังานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบั
รองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัชว่งอาย ุระดบัความเส่ียง 
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หลักปฏบิัต ิ5  
 
การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกจิด้วยความรับผิดชอบ   

หลักปฏิบัต ิ5.1 คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า
แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบั
การสรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ดแูลให้
ฝ่ายจัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงาน และการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือเพิ่มคณุคา่ใหกิ้จการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และ
บรกิาร การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ 

หลักปฏิบัต ิ5.2 คณะกรรมการตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุก
ฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ ์(strategies) 
ของกิจการ 

 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มและสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้
ด  าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ ( strategies) ของกิจการ โดย
คณะกรรมการดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
หลกัท่ีเป็นไปดว้ยความยั่งยืน  โดยจดัท านโยบายตา่ง ๆ และคูมื่อจรรยาบรรณส าหรบับคุคลขององคก์ร โดยให้
ผูบ้ริหารและพนกังานเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานซึ่งมีกรรมการเป็นตวัอย่างท่ีดี โดยอย่างนอ้ยครอบคลุม
เรื่องดงัตอ่ไปนี ้
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 ความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน  
 ปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน พฒันาศกัยภาพของพนกังานโดยการจดั
ฝึกอบรม การสมัมนา และอ่ืน ๆ อนัจะท าใหพ้นกังานเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ส่งผลใหบ้ริษัทมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสม 
 ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้  
 ปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการขายตลอด
ช่วงอายสุินคา้และบรกิาร การติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพ่ือการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบรกิาร 
รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสริมการขายตอ้งกระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 
  ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
  ปฏิบตัิตอ่คูค่า้และพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเทา่เทียมกนัและด าเนินธุรกิจการคา้รว่มกนัอย่างเป็นธรรม 
ไมเ่ลือกปฏิบตัิวา่เป็นคูค่า้รายใหญ่หรือรายเล็ก  มีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ี
เป็นธรรม 
  ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม  
  สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตในชมุชน และใหค้วามรูด้า้นการวางแผนทางการเงินแก่เด็ก
นกัเรียน และบคุคลในชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
  ความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  
  ค านึงถึงการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า และก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นความ
เสียหายต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด และสนบัสนุนลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึง
สรา้งจิตส านกึใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทในการลดการใชพ้ลงังาน 
  การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม   

  ประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงจริยธรรมและความซ่ือสตัย ์สนบัสนนุใหมี้ การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไมใ่ช้
วิธีการใด ๆ ท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ละเวน้การลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการคา้ หรือท าใหคู้่แข่งเสีย
โอกาสอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
  การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
   การด าเนินธุรกิจของบรษิัทตอ้งเป็นไปอยา่งซ่ือสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา โปรง่ใส และตรวจสอบได ้และ
ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการสนบัสนุนการทจุริตคอรร์ปัชั่น ท่ีก่อใหเ้กิด การแสวงหาผลประโยชน ์โดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ค านงึถึงประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง

บรษิัท และหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัผลประโยชน ์ของบรษิัท 

หลักปฏิบัต ิ5.3 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย 
value chain เพือ่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยนื 

คณะกรรมการติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมอบหมายใหฝ่้ายจัดการทบทวน พฒันา ดแูล และตระหนกัถึงความจ าเป็นและความคุม้ค่าของการใช้
ทรพัยากร โดยค านงึถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ  

หลักปฏิบัต ิ5.4 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองคก์ร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพือ่ให้
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

 คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการบริหารและ
จดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการก าหนดแนวทางเพ่ือรองรบัในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรร
ทรพัยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการจัดใหมี้นโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจัดการความ มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management Systems (ISMS) โดยมีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร 
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หลักปฏบิัต ิ6 
 
ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม   

หลักปฏิบัต ิ6.1 คณะกรรมการก ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริััทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ระบบการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ท  าหน้าท่ีก าหนดกรอบนโยบายและ      
กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง โดยสามารถระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุมความเส่ียงหลักของบริษัท และ
ทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตน้โยบาย และกรอบการบริหารความ เส่ียง
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกปีและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า บริษัทไดมี้การ
ประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึน้ของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพ่ือจัดล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ภายใตโ้ครงสรา้งการก ากับดแูลและการบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทไดด้  าเนินการ
ตามแนวทางมาตรฐานสากล อาทิ การบริหารความเส่ียงแบบองคร์วม (ERM) และการบริหารความเส่ียงตาม
แนวทางประเมินความเส่ียงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท  (ORSA) รวมถึงความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ
ความเส่ียงดา้นการบรหิารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจตามโครงสรา้งขององคก์ร เพ่ือพิจารณาผลกระทบของความ
เส่ียงดา้นกลยทุธแ์ละปัจจยัภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบเชิงลบตอ่ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ และแผน
ธุรกิจ  

2. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการกบั
ความเส่ียงตา่ง ๆ ของบริษัท จึงก าหนดใหท้กุหน่วยงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ เป็นผูป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทุกปี
ตามแนวทางการก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัและมาตรฐานสากล 
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หลักปฏิบัต ิ6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่ต  ่ากว่า 3 ท่าน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่น มีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณก์ารท างานดา้นบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นท่ี
ยอมรบั โดยมีหนา้ท่ีดงันี ้

(1) สอบทานใหกิ้จการมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  
(2) สอบทานใหกิ้จการมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  
(3) สอบทานใหกิ้จการปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหม้ั่นใจได้
วา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสุด
ตอ่กิจการ 

(7) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชนัของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี
เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัต ิ6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้
ได้ระหว่างบริััทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพยสิ์น ข้อมูลและโอกาสของบริััท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธเ์กี่ยว
โยงกับบริััทในลักัณะทีไ่ม่สมควร 

 คณะกรรมการติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกบั
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบริษัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร ทัง้นี ้
บริษัทก าหนดมาตรการปอ้งกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต โดยด าเนินการ
ดงันี ้ 

(1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการมีอ านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่งงานในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให้หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการใด ๆ ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจ าเป็นตอ้งท ารายการกับบริษัทอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน รายการดงักล่าวตอ้ง
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผูซ้ึ่งตอ้งค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม 
ความสมเหตุสมผลของรายการ ราคาตลาด และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตอ้งเป็นไปตามการคา้ปกติ
ทั่วไป โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในรายการนัน้ ๆจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนมุตั ิ 

(3) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท าและน าส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีไดร้บัต าแหน่ง หรือวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล และใหเ้ลขานุการบริษัทส าเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัรายงาน เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 
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หลักปฏิบัต ิ6.4 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอรรั์ปชันที่ชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้
จริง 

 คณะกรรมการก ากับดแูลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัท่ีชัดเจน 
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

(1) บริษัทไดแ้สดงเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและได้
การรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective 
Action Coalition) 

(2) บรษิัทมีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติซึ่งไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไดร้บัอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส าคญั ดงันี ้“บริษัทไม่ยอมรบัการใหห้รือการรบัของขวัญหรือ
ผลประโยชนอ่ื์นใด ท่ีมีเจตนาจงูใจใหก้ระท าการใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย” นอกจากนีน้โยบายนีย้งัครอบคลุมการหา้มใหห้รือรบัสินบนทุกรูปแบบ รวมถึง
ก าหนดใหมี้ความโปร่งใสในการบริจาคเงินเพ่ือการกุศล การใหข้องขวญัทางธุรกิจ การใหก้าร
สนบัสนุนในกิจกรรมใด ๆ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการกระท าเพ่ือหวงัผลประโยชนอ์ย่างใด ๆ ไม่ว่าจะกับ
ภาครฐัหรือภาคเอกชน 

หลักปฏิบัต ิ6.5 คณะกรรมการก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

 คณะกรรมการก ากับดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี ้
เบาะแส โดยคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
(Whistle Blowing) ในการทจุริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 
ตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีปรกึษาทางการเงิน หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบรษิัท  

ชอ่งทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  
บุคคลใดท่ีทราบเบาะแส หรือสงสยัโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ 

และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะไดร้บัความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้
รอ้งเรียนไดต้ามชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
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ประธานกรรมการตรวจสอบ   
audit_committee@bangkoklife.com 

ฝ่ายตรวจสอบ  
โทรศพัท ์0-2777-8233-4   โทรสาร 0-2777-8237 หรือ auditor@bangkoklife.com 

ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน  
โทรศพัท ์0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ compliance@bangkoklife.com  
 
วิธีการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนตอ้งใหข้อ้มลูท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือผูร้อ้งเรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไมก็่ได)้ 

ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์วนัและเวลา สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์รายละเอียดของเหตกุารณ ์หมายเลขโทรศพัท์
หรืออีเมล ์(E-mail) (ถา้มี) ท่ีสามารถติดต่อกลบั เพ่ือท่ีผูด้  าเนินการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมและเพ่ือ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบสืบสวนขอ้เท็จจรงิ ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมป่รากฏวา่มีขอ้รอ้งเรียนในเรื่องดงักลา่วขา้งตน้  

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 
บรษิัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หากเป็นขอ้มลู

นอกเหนือจากนี ้บรษิัทอาจมีการเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้
เบาะแส ผูร้อ้งเรียน ผูถ้กูรอ้งเรียน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

บรษิัทจะไมก่ระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ไมว่า่จะโดยการเปล่ียนแปลง
ต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใด
ท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร ้อง เรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
 
  

mailto:audit_committee@bangkoklife.com
mailto:auditor@bangkoklife.com
mailto:compliance@bangkoklife.com
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หลักปฏบิัต ิ7  
 
รักัาความน่าเช่ือถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัต ิ7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการ
เงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 
และแนวปฏิบัตทิีเ่กี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู
ส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง  มี
รายละเอียดดงันี ้
(1) ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการค านึงถึงปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง อาทิ  
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  
- ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับระบบ

ควบคมุภายใน  
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท 

(2) คณะกรรมการดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ  รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดท า
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) 
เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ่งขึน้ 
นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

2. ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  กรรมการราย
นัน้ดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย อาทิ ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน  การ
เปิดเผยในสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั shareholders’ agreement ของกลุม่ตน เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัต ิ7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี ้

1. คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็ว
หากเริ่มมีสญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี ้ 

2. ในการอนมุตักิารท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิบรษิัทตอ้งน าเสนอตอ่
คณะกรรมการพิจารณาว่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการด าเนินของบริษัท  
สภาพคลอ่งทางการเงิน  หรือความสามารถในการช าระหนี ้

หลักปฏิบัต ิ7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 
คณะกรรมการจัดให้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ทางการเงนิได้ ท้ังนี ้ภายใต้การค านึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่าง
ใกลช้ิด และดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมัดระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลู   

2. คณะกรรมการดแูลใหกิ้จการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

3. คณะกรรมการมั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะ
ดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล     

หลักปฏิบัต ิ7.4 คณะกรรมการพจิารณาจัดท ารายงานความย่ังยนืตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิ
อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสะทอ้นการ
ปฏิบตัท่ีิจะน าไปสูก่ารสรา้งคณุคา่แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัต ิ7.5 คณะกรรมการก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ที่ท าหน้าที่ในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิ นักลงทุน 
นักวิเคราะห ์เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน และทันเวลา 

  คณะกรรมการได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) เพ่ือท าหน้าท่ีในการ
ใหบ้ริการและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษัทท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทัง้ผู้
ลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

 คณะกรรมการจัดใหมี้นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม ความถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถแจกแจงขอ้มูล
ต่างๆใหช้ดัเจน และทนัเวลา และปกป้องขอ้มูลลับและขอ้มูลภายในท่ีมีต่อผลต่อราคาหลักทรพัย ์หรืออาจ
กระทบตอ่การตดัสินใจลงทุนหรือการประเมินบริษัท หรือกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ จะเปิดเผยได้
ตอ่เม่ือขอ้มลูนัน้เผยแพรอ่ยา่งเป็นทางการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

หลักปฏิบัต ิ7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล 

คณะกรรมการส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล นอกเหนือการ
เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(SET Community Portal) ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อาทิ เว็บไซตบ์ริษัท www.bangkoklife.com  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยมีการพฒันาปรบัปรุงรูปแบบเว็บไซต ์ใหมี้ความทนัสมยั ง่ายตอ่การใชง้าน เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผู้
มีสว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ 
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หลักปฏบิัต ิ8  
 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่สารกับผู้ถอืหุน้    
 
หลักปฏิบัต ิ8.1 คณะกรรมการดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ
ของบริััท 

1. คณะกรรมการดแูลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการด าเนินงานของกิจการ ไดผ้่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัติของผูถื้อหุน้ โดยเรื่องส าคัญ
ดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายถือ
หุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระการ
ประชมุผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี โดยมีวิธีปฏิบตัแิละขัน้ตอนการพิจารณาเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว
บนเว็บไซตข์องบรษิัทใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

3. คณะกรรมการดแูลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชส้ิทธิ
ของผูถื้อหุน้ และส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
21 วนั นอกจากนีบ้ริษัทไดน้  าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณข์ึน้บนเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนั ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4. คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารส่ง
ค าถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้น website ของบรษิัท 

5. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกับ
ฉบบัภาษาไทย 
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หลักปฏิบัต ิ8.2 คณะกรรมการดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

1. อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง โดยจดัสถานท่ีประชุมให้
เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทาง และบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืน ๆ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนได ้

2. ในการประชุมผูถื้อหุน้ มีการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีผูถื้อหุน้จะไดมี้โอกาสแสดงความ
คิดเห็น หรือซกัถาม พรอ้มทัง้มีการใชเ้ทคโนโลยีระบบการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และระบบการนบัคะแนน
ดว้ยบารโ์คด้ (Barcode) เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้งและรวดเร็ว สามารถแจง้ผลการลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ได้
ทราบทนัที และมีบคุคลท่ีเป็นอิสระเขา้รว่มสงัเกตการณ ์เพ่ือตรวจสอบการประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

3. ไม่เพิ่มวาระการประชมุท่ีไม่ไดท้  าการแจง้ล่วงหนา้แก่ผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะวาระท่ีส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้อาจไมมี่
ขอ้มลูและเวลาท่ีเพียงพอตอ่การพิจารณาและตดัสินใจ 

4. ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5. กรรมการและผูบ้ริหารให้ความส าคัญในการเขา้ร่วมประชุม และร่วมชีแ้จงตอบข้อซักถามและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ เวน้แตต่ดิภารกิจส าคญัจนไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ 

6. ในการประชมุผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้สว่นไดเ้สียในวาระการประชมุใดตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบและ
งดเวน้การมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาวาระนัน้ 

7. ก่อนเริ่มการประชุม ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8. คณะกรรมการดแูลใหบ้ริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียง
ลงมต ิรวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุน้ตอ่ 1 เสียง 
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หลักปฏิบัต ิ8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้
ถอืหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1. คณะกรรมการดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยคะแนนเสียงอย่างชดัเจน โดยแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยเปิดเผยหลงัการประชุมเสร็จสิน้ผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษิัทอยา่งชา้ในวนัท าการถดัไป 

2. คณะกรรมการดแูลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัท โดยรายงานการประชุมไดบ้นัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ รวมถึงบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ อีกทัง้บนัทกึรายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ย 

3. คณะกรรมการดแูลใหมี้รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วม

การประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มตท่ีิประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ งดออก

เสียง และบตัรเสีย) ของแตล่ะวาระ 
(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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ส่วนที ่2 หลักการในการด าเนินธุรกจิประกันชีวิต  
 

หลักการในการด าเนินธุรกจิประกันชีวิต บรษิัทยดึมั่นหลกัการในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

1. ดว้ยหลกัความสจุริตใจอย่างยิ่ง บริษัทประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตอย่างยิ่งต่อผูเ้อาประกันและ  
ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

2. ดว้ยหลกัความยตุิธรรม บริษัทปฏิบตัิดว้ยความเป็นธรรมและชอบธรรมตอ่ผูเ้อาประกนัอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

3. ดว้ยหลกัการควบคมุภายใน บริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดใหมี้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในท่ีรดักุม มีการบนัทึกขอ้มูลอย่างเหมาะสม โดย
ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจริง อีกทัง้มีกระบวนการสรรหาและพฒันาพนกังานใหมี้ความรูค้วามสามารถใน
การปฏิบตัหินา้ท่ีตามวิชาชีพอยา่งมืออาชีพ 

4. ดว้ยหลกัการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานก ากับภายนอก รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติตามหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบของตนเอง และเป็นไปตามกฎท่ีเก่ียวขอ้งโดยเครง่ครดั 
 

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน  

1. ใบค าขอเอาประกันชีวิต 

 แบบฟอรม์ใบค าขอเอาประกันชีวิตของบริษัทพิมพด์ว้ยขอ้ความท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้เ้อาประกันระบุขอ้มลูท่ี
จะตอ้งเปิดเผยโดยใชค้  าถามดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  

2. กรมธรรมป์ระกันภัย 

 กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ใบแจง้สรุปผลประโยชน ์ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และมีขนาด ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม  

3. การเสนอขายและเอกสารประกอบการขาย 

 เพ่ือใหก้ารเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสมเอกสารประกอบการ เสนอขาย
กรมธรรมป์ระกันภัยของตวัแทนจะตอ้งมีเนือ้หาและขอ้ความตรงกับแบบสญัญาประกันภยัและจะตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากบรษิัทแลว้  
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4. การรับประกันชีวิต 

ตามนโยบายการรบัลกูคา้ บริษัทมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน ด าเนินการตรวจสอบพิสจูนท์ราบและ
ระบตุวัตนของลกูคา้ ก่อนพิจารณาอนมุตัิรบัลกูคา้ ตามมาตรฐานการรบัประกนัภยั (underwriting) บรษิัท
จัดให้มีรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีประกอบด้วย ขั้นตอนการอนุมัติ เอกสาร
ประกอบการพิจารณา และแนวทางพิจารณาตกลงรับประกันภัยในทุกกรณี ในกรณีท่ีปฏิเสธการรับ
ประกนัภยั บรษิัทอธิบายรายละเอียดใหผู้เ้อาประกนัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยเร็ว  

5. การจัดการค่าสินไหมทดแทน 

บรษิัทก าหนดขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคา่สินไหมทดแทนไวอ้ยา่งเปิดเผยชดัเจน เพ่ือความสะดวก
ส าหรบัผูเ้อาประกนั  

5.1 การใชส้ิทธิเรียกรอ้ง บริษัทจัดเตรียมแบบเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย พรอ้ม
ค าอธิบายเพ่ือใหผู้มี้สิทธิทราบถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ และขัน้ตอนของการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน
โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง้่าย  

5.2 การชดใชค้่าสินไหมทดแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาและขัน้ตอนด าเนินการเพ่ือใหส้ามารถ
จา่ยเงินตามสญัญาประกนัชีวิตไดอ้ยา่งรวดเร็วถกูตอ้งเป็นธรรม 

5.3 การแจง้ใหผู้เ้อาประกันภัยหรือผูร้บัประโยชนท์ราบถึงผลความคืบหนา้ของการเรียกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทน เม่ือไดร้บัขอ้มูลประกอบการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เอา
ประกันภัย หรือผูเ้ก่ียวขอ้งครบถ้วน บริษัทตรวจสอบพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้อา
ประกนัภยัหรือผูร้บัประโยชนท์ราบภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม 

6. การให้บริการผู้ถอืกรมธรรมป์ระกันภัย 

 บริษัทก าหนดขัน้ตอนการใหบ้ริการผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบตัิและใหบ้ริการ
ลกัษณะ One Stop Service และมี Call Center เพ่ือใหบ้รกิารผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั  

7. การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Unit)  

7.1 บริษัทจดัการขอ้รอ้งเรียนจากผูเ้อาประกัน ดว้ยความเป็นธรรม โดยจดัใหมี้หน่วยรบัเรื่องรอ้งเรียน
เพ่ือแจง้ตอบขอ้รอ้งเรียนเป็นลายลักษณอ์ักษรเม่ือไดร้บัขอ้รอ้งเรียน โดยมิชักชา้ ซึ่งผูเ้อาประกัน
สามารถย่ืนข้อรอ้งเรียนไปท่ีสมาคมประกันชีวิตไทยหรือคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.)  
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7.2 บรษิัทจดัเก็บและจ าแนกประเภทขอ้รอ้งเรียนและรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัทราบทกุกรณี  
7.3 บริษัทระบุข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการรับและจัดการข้อรอ้งเรียนไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิตหรือ

เอกสารประกอบการรบัประกนัชีวิตอ่ืน ๆ โดยการเปิดเผยมาตรการการจดัการขอ้รอ้งเรียน 
7.4 กรณีไดร้บัการทวงถามจากผูเ้อาประกันหรือผูร้บัประโยชนเ์ก่ียวกับการจัดการขอ้รอ้งเรียน หรือได้

รบัค าขอใหมี้การตอบขอ้รอ้งเรียนไมว่่าจะอยูใ่นรูปลายลกัษณอ์กัษรหรือการบอกกลา่ว บรษิัทแจง้ให้
ผูเ้อาประกนัหรือผูร้บัประโยชนท์ราบถึงเหตผุลท่ีไมอ่าจจดัการขอ้รอ้งเรียนนัน้ได ้และใหข้อ้แนะน าใน
การใชก้ระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียนของหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถใหค้วามมั่นใจกบัผูเ้อาประกนัได ้

จรรยาบรรณและการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและทีป่รึกัาทางการเงนิ 

1. การฝึกอบรมตัวแทนและทีป่รึกัาทางการเงนิ 
 บรษิัทจดัใหต้วัแทนและท่ีปรกึษาทางการเงินไดร้บัการฝึกอบรม เพ่ือใหมี้ความรู ้ความสามารถในการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินแก่ผูเ้อาประกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ขอบเขตอ านาจท่ีตวัแทนไดร้บัจากบรษิัทและมีการ ฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง  

2. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนและทีป่รึกัาทางการเงนิ 
 บริษัทจดัเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัการแตง่ตัง้มอบหมาย การฝึกอบรมและประวตัิการท างานของตวัแทนและท่ี
ปรกึษาทางการเงินเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

3. การควบคุมพฤตกิรรมของตัวแทนและทีป่รึกัาทางการเงนิ 
 บรษิัทมีคณะกรรมการก ากบัพฤตกิรรมตวัแทนประกนัภยัและท่ีปรกึษาทางการเงิน เพ่ือก าหนดบทลงโทษ
และความรบัผิดชอบต่อการกระท าผิดรวมทัง้ควบคมุดแูลพฤติกรรมของตวัแทนและท่ีปรึกษาทางการเงินใน
สงักดัอยา่งสม ่าเสมอ 
4. การส่งเสริมสนับสนุนตัวแทนและทีป่รึกัาทางการเงนิ 
 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของตัวแทนและท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานรวมถึงความประพฤติดี ใหไ้ดร้บัรางวลัตอบแทนท่ีเหมาะสม 

5. การปฏิบัตหิน้าทีข่องตัวแทนและทีป่รึกัาทางการเงนิ  
 ตัวแทนตอ้งสามารถอธิบายรายละเอียดของสัญญาประกันภัยข้อควรปฏิบัติเง่ือนไขตามกรมธรรม์            
ท่ีปรกึษาทางการเงินของบริษัทตอ้งสามารถอธิบายขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุ และสิทธิประโยชนท่ี์พึงจะ
ไดร้บัใหผู้ส้นใจไดร้บัรูอ้ย่างถกูตอ้ง ชดัเจน ไม่ปิดบงั หรือบิดเบือน รวมทัง้ตอ้งคอยใหค้  าแนะน าและใหบ้ริการ
อยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนที ่3 นโยบายและแนวปฏบิัตทิีเ่กี่ยวข้อง 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 

บรษิัทจะตอ่ตา้นการทจุริต และไมย่อมรบัการใหห้รือการรบัของขวญั สินบน หรือผลประโยชนอ่ื์นใด ท่ี

มีเจตนาจงูใจใหเ้กิดการด าเนินการ หรือเกิดการกระท าการใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

บริษัทตอ้งมีจรรยาบรรณและมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริต รวมถึงมีหนา้ท่ีในการ

ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือการตอ่ตา้นการทจุริต อีกทัง้ตอ้งมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทได้

ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทมีหนา้ท่ีปอ้งกนัและดูแลไม่ใหเ้กิดการทจุริต หากพบการทจุริตหรือพบ

เหตท่ีุสอ่ไปทางทจุรติ ใหแ้จง้ผูบ้รหิารหรือผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ 
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แนวปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทกรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูล

กิจการท่ีดี ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและมาตรฐานสากลดา้นการต่อตา้นการทุจริต 

บรษิัทจงึก าหนดแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุริต ดงันี ้

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านทุจริต 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การให้ การเสนอว่าจะให้ ซึ่ งทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชนอ์ยา่งใดๆ หรือการใชอ้  านาจหนา้ท่ี หรือการใชข้อ้มลูท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีไปกระท าการใดๆ 

ท่ีเป็นการเอือ้ประโยชนใ์หก้ับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทเป็นองค์กรทางธุรกิจท่ีเป็นกลางทางการเมือง ให้การสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข และประกอบกิจการในกรอบของบทบญัญัติตามกฎหมาย 

บรษิัทไมมี่แนวปฏิบตัใินการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม  

บคุลากรของบริษัททุกระดบัมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง แตท่ัง้นี ้จะตอ้งไม่มีการด าเนินการทาง

การเมืองใดๆ ภายในบรษิัท และการด าเนินการนัน้ๆ จะไมเ่ป็นผลใหบ้รษิัทสญูเสียความเป็นกลางทางการเมือง 

โดยจะไมก่่อใหเ้กิดผลอยา่งใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บับรษิัทไมว่า่ทางใดๆ ก็ตาม 

การบริจาคเพือ่การกุศล 

บริษัทสนบัสนนุการมีส่วนรว่มกบัชมุชน ทัง้ในดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต สรา้งความมั่นคงใหก้บัสงัคม โดยก าหนดใหมี้การบริจาคเพ่ือการกศุลท่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน

ว่าน าไปด าเนินการทางดา้นสาธารณกุศล หรือเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาคณุภาพ

ชีวิต ทัง้นีก้ารบริจาคดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตและสอดคลอ้งกับระเบียบ นโยบายการด าเนินธุรกิจของ

บรษิัทดว้ย 
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การให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทมีนโยบายใหเ้งินสนบัสนุนเฉพาะกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ หรือช่ือเสียงท่ี ดีของบริษัท 

โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการคา้ บริษัทก าหนดใหมี้การใหเ้งินสนบัสนุน เช่น เรื่องการ

ดแูลสิ่งแวดลอ้ม การพฒันาคณุภาพชีวิต การสนบัสนนุการศกึษา เป็นตน้ 

ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

บริษัทมีนโยบายใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ของบริษัทไมพ่ึงรบั หรือใหข้องขวญั การบริการ

ตอ้นรบั หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใด ท่ีเกินกว่าความจ าเป็น หรือเกินกว่าการปฏิบตัิท่ีการประกอบธุรกิจพึงจะกระท า 

หรือเกินกว่าความเหมาะสมส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั หรือบุคคลอ่ืนใด หากพนกังานพบเห็นความผิดปกติใน

การรบั หรือใหข้องขวญั หรือการตอ้นรบัใดๆ ใหร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและหน่วยงานภายในของบริััท 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุริต และแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้น

การทจุริต โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นผูก้  ากบัดแูลมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตไป

ปฏิบตัใิชก้บัทกุหนว่ยงานในบรษิัท และใหผู้บ้ริหารทกุฝ่ายในบริษัทควบคมุดแูลการปฏิบตัติามนโยบาย

ดงักลา่วของบริษัท 

คณะกรรมการก ากับกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหนา้ท่ีในการก ากับดแูล ควบคมุ ใหเ้กิดการปฏิบตัิตามนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุริตใหบ้คุลากรในบริษัททกุคนปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั และมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

ในการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบักิจการท่ีดี ซึ่งรวมถึงนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตใหค้รอบคลมุกับ

สภาพของธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายต้องจัดให้มีการน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีในการก ากบัดแูล ประเมิน และทบทวนความเส่ียงของบริษัท

อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และรายงานภาพรวมความเส่ียงของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

ฝ่ายบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีในการจดัท า รวบรวม ติดตาม ประสานงาน และรายงานความเส่ียงท่ี

ตรวจพบ เพ่ือจดัหาแนวทางสนบัสนนุกระบวนการตดัสินใจของผูบ้รหิารและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการติดตามดแูลใหมี้การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการน า

นโยบายตอ่ตา้นการทจุริตมาใชอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

ฝ่ายตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการภายในของบริษัทอย่างอิสระ โดย

ใหมี้หนา้ท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 

และระบบบรหิารความเส่ียงเพ่ือใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอ้งมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

ส านักก ากับการปฏิบัติงาน 

ส านกัก ากบัการปฏิบตังิานในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหนา้ท่ีในการก ากบั

ดูแลใหมี้การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตในบริษัทอย่าง

เคร่งครดั และท าหนา้ท่ีในการศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าไปบงัคบั

ใชซ้ึ่งนโยบายตอ่ตา้นการทจุริต โดยการส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม เพ่ือความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งตรงกนัขององคก์รในการรว่มกนัตอ่ตา้นการทจุริต 
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ข้อก าหนดและแนวปฏิบัตใินการด าเนินงาน 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตจะมีโทษตาม

กฎหมาย หรือทางวินยัของบรษิัท   

บริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง หรือลงโทษพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต แมก้ารปฏิเสธดงักล่าวจะส่งผลให้

บรษิัทเสียโอกาสทางธุรกิจ 

2. นโยบายต่อตา้นการทุจริตนีใ้หค้รอบคลุมการหา้มใหห้รือรบัสินบนทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคมุของบริษัท รวมถึงก าหนดใหมี้ความโปรง่ใสในการบริจาคเพ่ือการกศุล การใหข้องขวญัทาง

ธุรกิจ การใหก้ารสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการกระท าเพ่ือหวังผลประโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าจะกับ

ภาครฐั หรือภาคเอกชน 

บริษัทจัดให้มีประกาศ ระเบียบ ค าสั่ งในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน

เน่ืองมาจากการด าเนินกิจการของบรษิัท โดยการก าหนดอ านาจในการอนมุตั ิวตัถปุระสงค ์วงเงินในการอนมุตัิ

การจ่ายเงินของผูบ้ริหารแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ทัง้นี ้บริษัทก าหนดใหมี้ขัน้ตอนการตรวจสอบ ทบทวนการ

จา่ยเงินโดยบคุคลและหนว่ยงานตา่งๆ ตามสายการปฏิบตังิาน 

3. การด าเนินการใด ๆ ของบริษัทจะตอ้งมีความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ทัง้จากหน่วยงาน

ภายในของบริษัท หรือการตรวจสอบจากบคุคลภายนอกในทกุกิจกรรมท่ีบริษัทด าเนินการ โดยจดัใหมี้กลไกใน

การรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใส และถกูตอ้งแมน่ย าตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกับของผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท บริษัทจะจดัใหมี้การอบรม

เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสตัย ์สจุริต โปรง่ใส และมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และความเขา้ในท่ีถกูตอ้ง

ตอ่การตอ่ตา้นการทจุริต  
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ข้ันตอนการร้องเรียนการทุจริต 

บริษัทจัดใหมี้ช่องทางในการรอ้งเรียนการทุจริต หรือเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึน้ใน

บรษิัทโดยบคุลากรของบริษัท ทัง้นีไ้มว่า่จะดว้ยรูปแบบใดๆ เพ่ือจะสอดสอ่งควบคมุการด าเนินการใหป้ราศจาก

การทจุรติภายในบรษิัท 

 โดยใหส้ง่ขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติในการด าเนินงานของบริษัท มายงั : 

ฝ่ายตรวจสอบ โทร. 0-2777-8231-6 โทรสาร. 0-2-777-8237  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์auditor@bangkoklife.com 

ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน โทร. 0-2777-8607-8 โทรสาร. 0-2777-8605  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์compliance@bangkoklife.com 

ส านกัก ากับการปฏิบตัิงานจดัท าระบบฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวกับขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน โดยขอ้มูลดงักล่าว

ตอ้งจดัเป็นขอ้มลูความลบัของบริษัท ผูเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งไดร้บัโทษตามท่ีบริษัทก าหนดเช่นเดียวกับ

การเปิดเผยความลบัอ่ืนๆ ของบรษิัท  

การสอบสวนการทจุริตตามขอ้รอ้งเรียนใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้

มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะท างานในการสอบสวนเป็นเรื่องๆ ไปดว้ย 

บริษัทจะใหค้วามคุม้ครองพนกังานผูร้อ้งเรียน หรือผูถู้กเรียกมาเป็นพยาน หรือผูน้  าส่งขอ้มูลใดๆ ท่ี

เก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนนัน้ๆ ดว้ย โดยจะดแูลมิใหไ้ดร้บัอนัตราย หรือความเดือดรอ้นอย่างใด รวมถึงความไม่

ชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการรอ้งเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล ทัง้นี ้ใหถื้อว่าช่ือและต าแหน่งของ

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูตา่งๆ ท่ีไดร้บัใหถื้อเป็นขอ้มลูความลบัทัง้หมด 
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นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของ
กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสู ง  (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and 
Weapons of Mass Destruction : AML/CFT-WMD) และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เครง่ครดั บรษิัทจงึก าหนดนโยบายดงันี ้

1. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง 
บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือช่องทางของกระบวนการฟอกเงิน หรือ

กระบวนการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู จึงได้
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการใหค้วามส าคญั
ตอ่การสอดส่องดแูลและใหเ้บาะแสแก่เจา้หนา้ท่ีรฐัเม่ือพบขอ้บง่ชีถ้ึงการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ
การดูแลใหมี้การบนัทึกและรายงานขอ้เท็จจริงทางการเงินหรือทรพัยส์ินต่างๆ ใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

2. แนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง 

2.1 การรบัลกูคา้ 
บริษัทก าหนดใหมี้กระบวนการสรา้งหรือปฏิเสธความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการท าธุรกรรมกับลกูคา้ 

และผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท  โดยบริษัทตอ้งไดร้บัขอ้มลูท่ีเพียงพอเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการ
พิสูจนท์ราบและระบุตัวตนของลูกคา้ได ้และตอ้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ี
กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้เพ่ือการปอ้งกนัมิใหบ้ริษัทถกูใชเ้ป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงินหรือการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
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2.2 การบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
บรษิัทก าหนดใหมี้มาตรการประเมินความเส่ียงและบรหิารความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ
ทัง้หมดของบริษัทตามท่ีกฎหมายก าหนดและใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามาตรการ
ดงักล่าวสามารถปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงจากการท่ีบริษัทจะถกูใชเ้ป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู 

2.3 การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ 
บริษัทก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้อย่างสม ่าเสมอและ

ตอ่เน่ืองจนกวา่จะยตุิความสมัพนัธ์กนั โดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศรว่มกบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ ์เพ่ือการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้น  การสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1) ควบคมุการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานธุรกรรม การจดัใหล้กูคา้แสดงตน และ

การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ 
2) พิจารณาอนมุตัิการสรา้งความสมัพนัธห์รือการท าธุรกรรมท่ีไดร้บัการจัดระดบัว่ามีความเส่ียงตอ่

การฟอกเงิน 

3) ทบทวนและปรบัปรุงคูมื่อปฏิบตังิานดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยอยา่งสม ่าเสมอ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมท่ีมีระดบัความเส่ียงตอ่การฟอกเงินสงู 
1) ให้ค  าปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือการพิจารณาอนุมัติการสรา้งความสัมพันธ์หรือการท า

ธุรกรรมท่ีไดร้บัการจดัระดบัวา่มีความเส่ียงตอ่การฟอกเงิน 
2) พิจารณาอนมุตักิารรายงานธุรกรรมไปยงัส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
3) พิจารณาการปรบัปรุงนโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

การต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสงูก่อนการน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
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3.3 ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน 
ส านักก ากับการปฏิบัติงานมีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ี
มีอานภุาพท าลายลา้งสงู และเป็นผูต้ดิตอ่ประสานงานกบัส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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นโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการ
เสรมิสรา้งความมั่นคงทางการเงินซึ่งน าไปสู่ความมั่นคงและความสขุในชีวิตประชาชนอย่างจรงิจงัและตอ่เน่ือง 
รวมทัง้ใหค้วามส าคญัตอ่สิ่งแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

กรุงเทพประกันชีวิต ส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และครอบครัว ตระหนักถึงความ
รบัผิดชอบขององคก์รและของตนเองตอ่สงัคม ในดา้นการศกึษา สขุภาพ ศลิปวฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม โดย
การด าเนินกิจกรรมสง่เสรมิสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

กรุงเทพประกนัชีวิต ใหค้วามส าคญัตอ่การเสริมสรา้งสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติในชมุชนของบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยพนกังานและครอบครวั  ตวัแทนประกนัชีวิต คูค่า้และ
พนัธมิตร ดว้ยการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ดว้ยหลกัการ ใชอ้ย่างประหยดัลดการสูญเปล่า การน ามาใชซ้  า้ 
หรือการใชว้สัดท่ีุผ่านกระบวนการแปรสภาพตามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี และโดยการสนบัสนุนกิจกรรม
ฟ้ืนฟูธรรมชาติ อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และปลกูฝังจิตส านึกการรกัษาสิ่งแวดลอ้มในมิติต่างๆ ใหเ้ยาวชน เพ่ือผล
ระยะยาวและความยั่งยืน 
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นโยบายด้านสิทธิมนุัยชน 

1. บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) สนบัสนนุการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ 
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของบริษัท ตามหลกัสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน  

1.1. บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล ให้การยอมรับ และเคารพสิทธิ
เสรีภาพอันควรของผู้อ่ืน โดยค านึงถึง  ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตยภายใตก้ฎหมายแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

1.2. บรษิัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูมี้สว่นไดเ้สีย โดยไมเ่ลือกปฏิบตัแิก่บคุคลใดๆ ดว้ยเรื่องเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ สถานะทางสงัคม ความสมบรูณท์างรา่งกาย ความเช่ือทางวฒันธรรม หรือความเช่ือทาง
การเมือง ภายใตก้ฎหมายและมาตรฐานสากลดา้นการคุม้ครองสิทธิมนษุยชน  

1.3. บริษัทเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของพนกังานในการไดร้บัค่าตอบแทนการท างาน สวสัดิการ และการ
ประเมินผลงานท่ีเป็นธรรม สิทธิการลาหยุดงานเพ่ือท าภารกิจจ าเป็น หรือเพ่ือพกัผ่อนเป็นครัง้คราว
โดยไดร้บัค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัการ
คุม้ครองแรงงาน 

1.4. บรษิัทสนบัสนนุและจดัใหมี้ความปลอดภยัในสถานประกอบการ ทัง้ในดา้นสขุอนามยั อาคารสถานท่ี 
และการดแูลรกัษาความสะอาดของสภาพแวดลอ้ม 

1.5. บรษิัทสนบัสนนุการมีสิทธิในหลกัประกนัทางสงัคมท่ีรฐัจดัใหแ้ก่ประชาชน 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และตวัแทนประกันชีวิต ใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และการแสดงออก ตลอดจนศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยข์องซึ่งกันและกัน ภายใต้
กรอบของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

3. บรษิัทบรหิารงานดว้ยความจรงิใจ และรบัผิดชอบดแูลลกูคา้ใหไ้ดร้บัสิทธิความคุม้ครอง และสิทธิประโยชน์
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอยา่งเป็นธรรม และจดัใหมี้ระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนเพ่ือการแกไ้ขเรื่องรอ้งเรียนดว้ย
ความยตุธิรรม  
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นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริััท 

 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่ง

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทอย่างถกูตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส และสอดคลอ้งกบักฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ดงันี ้

ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้บริหารท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน สามารถพิจารณาและ

ตดัสินใจเก่ียวกับรายละเอียดของข้อมูลท่ีจะเปิดเผย โดยจะชีแ้จงขอ้มูลดว้ยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นผูชี้แ้จงก็ได ้อีกทัง้มีอ านาจในการแถลงข่าว เผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบริษัท และตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์

การเผยแพร่ข้อมูล 

- ขอ้มลูของบริษัทท่ีเปิดเผยตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถแจกแจงขอ้มลูต่างๆ ใหช้ดัเจน และ

ทนัเวลา 

- ใหร้ายงานขอ้มูลภายในก าหนดเวลา และความถ่ี ตามท่ีหน่วยงานก ากับและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนด 

- ขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนหรือการประเมิน

บริษัท หรือกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ จะเปิดเผยไดต้อ่เม่ือขอ้มลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดและข่าวลือ 

- หา้มเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทท่ียงัไมมี่ผลสรุป ไม่ถึงก าหนดเวลาท่ีตอ้งเปิดเผย หรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยจะ

มีผลกระทบตอ่บรษิัทในดา้นการด าเนินงาน ช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์และราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท  

- หากการเปิดเผยขอ้มลูมีขอ้ผิดพลาด คลาดเคล่ือนจากขอ้เท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย

ไม่ถูกตอ้งอย่างมีนยัส าคญั ใหผู้ท่ี้มีอ านาจในการเปิดเผยขอ้มูลหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายด าเนินการแกไ้ข

หรือชีแ้จง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 
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- ในกรณีท่ีมีข่าวลือ และมีเหตกุารณท่ี์มีนยัส าคญัไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ

ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีแทน รบัผิดชอบในการการชีแ้จงขอ้มูล และขอ้เท็จจริงท่ีควรตอ้งแจง้ผ่าน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และชอ่งทางการเปิดเผยอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

 อื่นๆ 

เพ่ือประโยชนแ์ห่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีถือเป็นบคุคลท่ีลว่งรู ้

หรือมีโอกาสล่วงรู ้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงร าคาของหลักทรัพย์            

ถือปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตัเิรื่อง การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยา่งเครง่ครดั 
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ระเบียบปฏิบัต ิเร่ือง การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย ์

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 เห็นควรให้
ปรบัปรุงแกไ้ขระเบียบปฏิบตัิเรื่อง การใชข้อ้มูลภายในและการซือ้ขายหลักทรพัย ์เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีลว่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายในของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ได้
ตระหนกัในหนา้ท่ีภายใตน้โยบายการก ากับกิจการท่ีดีท่ีตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน และป้องกนั   
มิใหเ้กิดการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยบริษัท โดยใหย้กเลิกระเบียบปฏิบตัิ
ท่ี 5/2558  ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม  2558 และระเบียบปฏิบตัิท่ี 1/2560 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เรื่อง  การใช้
ขอ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละใหใ้ชร้ะเบียบปฏิบตัฉิบบันีแ้ทน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. นิยาม 
 

1) บรษิัท หมายถึง บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2) ขอ้มลูภายใน1 หมายถึง ขอ้มลูท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็น 
สาระส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์
ไดแ้ก่ 
 งบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมถึงแผนธุรกิจ 
 ประมาณการ และบทวิเคราะหท์างการเงิน 
 การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิารท่ีเป็น Key Management  
 ขอ้มลูเงินปันผล 
 การเพิ่มทนุหรือลดทนุ 
 การควบรวม การขยายหรือการปรบัลดกิจการ 
 ขอ้มลูท่ีมีความส าคญัและจงูใจใหผู้ท่ี้รูข้อ้มลูท าการซือ้หรือ 
ขายหุน้ 

3) หลกัทรพัย ์ หมายถึง หุน้สามญัของบรษิัท  
 

4) กรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5) ผูบ้รหิาร หมายถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไป ผู้บริหารสายงาน หรือ
เทียบเทา่ 

                                                           
1ความหมาย “ขอ้มลูภายใน” ตามค านิยามของมาตรา 239 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  
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6) พนกังาน หมายถึง พนกังานประจ า และพนกังานทดลองงานของบรษิัท 

7) ผูท่ี้ถกูสนันิษฐานว่า
เป็นบคุคลซึ่งรูห้รือ
ครอบครองขอ้มลู
ภายใน 

หมายถึง ผูร้บัผิดชอบการจดัท ารายงานหรือบทวิเคราะหท์างการเงินและ/
หรืออยู่ในฐานะท่ีสามารถรูข้อ้มลูภายในหรือท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
 ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี ผูบ้ริหารส่วนบญัชีทั่วไป และเจา้หนา้ท่ี
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการบรหิาร 

 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีสายการลงทนุ 
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายคณิตศาสตร ์
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารความเส่ียง  
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบ 
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีส านกักฎหมาย  
 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน 

8) ผู้เ ก่ียวข้องกับบุคคล
ในขอ้ 4) ถึง 7) 

หมายถึง คูส่มรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรยิา 
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ (รวมถึงบตุรบญุธรรม) 
นิตบิคุคลท่ีบคุคลในขอ้ 4) ถึง 8) นบัรวมกนัถือหุน้เกินรอ้ยละ 30 
ของจ านวนสิทธิออกเสียง 

  
 

2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรักัาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน 
(1) จ ากดัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ๆ เทา่นัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูภายใน 
(2) ก าหนดใหข้อ้มลูภายในทกุเรื่องเป็นขอ้มลูประเภท “ลบัท่ีสดุ” 
(3) หา้มเปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัทตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และบคุคลอ่ืน เวน้แตก่ารเปิดเผยดงักล่าวเป็นการ

ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
(4) ให้เก็บรักษาข้อมูลภายในในสถานท่ีจัดเก็บ ในเครื่องคอมพิวเตอร ์และ /หรือในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีระบบปอ้งกนัการขโมยท่ีมีประสิทธิภาพเทา่นัน้ 
(5) ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูภายในเพ่ือประโยชนข์องบริษัท หรือเพ่ือด าเนินการ 

ตามภารกิจท่ีไดต้กลงกนัไว ้ใหบ้คุคลดงักล่าวลงนามเป็นหลกัฐานยืนยนัความรบัผิดชอบในการรกัษา
ขอ้มลูความลบัก่อนการเริ่มปฏิบตังิาน  

(6) การจดัสง่ขอ้มลูภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีการเขา้รหสัก่อนการสง่ออก 
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(7) การจดัส่งขอ้มูลภายในเป็นเอกสาร ตอ้งกระท าโดยการใส่ซองหรือบรรจุภัณฑท่ี์ปิดผนึกอย่างมิดชิด
เท่านั้น และตอ้งก าหนดรายช่ือผู้จัดส่งและผู้รับให้ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือการลงนามเป็น
หลกัฐานการรบัสง่ขอ้มลู และหา้มการรบัแทน ยกเวน้ ไดร้บัการอนญุาตจากผูบ้รหิารหนว่ยงานเจา้ของ
ขอ้มลู 

(8) ไมว่างขอ้มลูภายในไวบ้นโต๊ะหรือสถานท่ีสาธารณะท่ีไมมี่ใครดแูล และใหเ้ก็บขอ้มลูเหล่านีไ้วใ้นลิน้ชกั 
หรือสถานท่ีท่ีมีกญุแจปิด เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดของผูไ้มเ่ก่ียวขอ้ง 

(9) เม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารขอ้มูลแลว้ ใหจ้ดัเก็บรกัษาในตูห้รือสถานท่ีจัดเก็บท่ีมีกุญแจปิด
มั่นคง หรือท าลายดว้ยเครื่องยอ่ยเอกสารทนัที 

 
3. การซือ้ขายหลักทรัพยข์องบุคคลทีล่่วงรู้หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน 

(1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบรษิัทท่ีตนไดร้บัทราบจาก
การปฏิบตัหินา้ท่ีไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือชกัชวนใหบ้คุคลอ่ืนกระท า
การดงักลา่วเพ่ือประโยชนข์องตนเองบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบคุคลภายนอก 

(2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้ถูกสนันิษฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในรวมถึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งกระท าการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินและ 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบการเงิน  

(3) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรูข้อ้มลูภายในท่ีไมใ่ชข่อ้มลูงบการเงิน กระท า
การซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยจ์นกวา่จะพน้ 1 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มลู 
 

4. การรายงานข้อมูลการถอืครองหลักทรัพย ์
      กรรมการผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยต์าม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ดงันี ้

(1) กรณีรายงานเป็นครัง้แรก ใหร้ายงานการถือหลักทรพัยข์องตนและของผูเ้ก่ียวข้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการหรือผูบ้รหิารตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด (แบบ 59-1) 

(2) กรณีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรพัย ์ใหร้ายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการสั่งท ารายการตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด (แบบ 59-2) 
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     ทัง้นี ้การรายงานใหร้วมถึงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้เกิน
รอ้ยละ30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินกันฉันสามีภริยา 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
  

5. กรณีมีข้อสงสัย หรือการแจ้งข้อมูลการฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี ้
 สามารถสอบถามหรือแจง้มาท่ี 

  ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน  
 โทรศพัท ์0 2777 8607 – 8  โทรสาร 0 2777 8605   

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์compliance@bangkoklife.com หรือ supaporn.tip@bangkoklife.com 
 

 

  

mailto:compliance@bangkoklife.com
mailto:supaporn.tip@bangkoklife.com
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นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

ในการทุจริตประพฤตมิิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อรอ้งเรียน 
(Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีปรกึษาทางการเงิน หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบรษิัท  

ค านิยาม 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน หมายถึง การแจง้ขอ้มูล การแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน หรือการ
สอบถามขอ้สงสยัในการกระท าท่ีสงสยัว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทจุรติประพฤตมิิชอบ และการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของบรษิัท 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บุคคลใดท่ีทราบเบาะแส หรือสงสยัโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะไดร้บัความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้
รอ้งเรียนไดต้ามชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ   
audit_committee@bangkoklife.com 

2. ฝ่ายตรวจสอบ 
โทรศพัท ์0-2777-8233-4   โทรสาร 0-2777-8237 หรือ 
auditor@bangkoklife.com 

3. ส านกัก ากบัการปฏิบตังิาน   
โทรศพัท ์0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ 
compliance@bangkoklife.com     

 

ทัง้นี ้การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตอ้งเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตเุพียงพอ โดยมิไดห้วงัสรา้งกระแส 
หรือสรา้งขา่วท่ีเสียหายตอ่บคุคลหรือหนว่ยงานอ่ืน  
 

 

mailto:audit_committee@bangkoklife.com
mailto:auditor@bangkoklife.com
mailto:compliance@bangkoklife.com
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วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนตอ้งใหข้อ้มลูท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือผูร้อ้งเรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไมก็่ได)้ 
ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์วนัและเวลา สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์รายละเอียดของเหตกุารณ ์หมายเลขโทรศพัท์
หรือ E-mail (ถา้มี) ท่ีสามารถติดตอ่กลบั เพ่ือท่ีผูด้  าเนินการสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม เพ่ือประโยชนใ์น
การตรวจสอบ สืบสวนขอ้เท็จจรงิ  
 

ข้ันตอนการด าเนินการ 

1. หนว่ยงานท่ีไดร้บัแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียนจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เท็จจรงิ และกลั่นกรองขอ้มลู 
เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม หากเป็นเรื่องท่ีรา้ยแรงหรือมีความซบัซอ้นอาจ
ตอ้งรว่มกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ขในรูปคณะกรรมการเฉพาะกิจ     

2. หน่วยงานท่ีไดร้ับแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียนมีหน้าท่ีจัดท ารายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือการก ากบัและตดิตามการแกไ้ข และเพ่ือการรายการตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

การรายงานผลการพจิารณา 

ฝ่ายตรวจสอบมีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินการใหผู้้แจง้เบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนทราบ (ในกรณีท่ี
เปิดเผยตนเอง) 
 

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 

บรษิัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หากเป็นขอ้มลู
นอกเหนือจากนี ้บรษิัทอาจมีการเปิดเผยเทา่ท่ีจ  าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูแ้จง้
เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูถ้กูรอ้งเรียน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

บรษิัทจะไมก่ระท าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไมว่า่จะโดยการเปล่ียนแปลง

ต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใด

ท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  
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นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

จากการท่ีบรษิัทไดน้  าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนนุการใหบ้ริการและการปฏิบตังิานภายใน
ตา่งๆ บรษิัทตระหนกัดีว่าความเช่ือมั่นดา้นความมั่นคงปลอดภยัของสารสนเทศของลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นได้
เสียเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ ดงันัน้ บริษัทจึงก าหนดนโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภยัของสารสนเทศนีข้ึน้ เพ่ือให้
มั่นใจวา่บรษิัทไดมี้มาตรการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลกัมาตรฐานสากล 

1. ค านิยาม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของบริษัท ท่ี
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ์และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสรา้งสารสนเทศท่ีบริษัท
สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการใหบ้ริการ ซึ่งประกอบดว้ย ระบบ
คอมพิวเตอร ์ระบบเครือขา่ย โปรแกรม ขอ้มลู และสารสนเทศ เป็นตน้ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มลูตา่งๆ ท่ีไดผ้า่นการประมวลผลหรือการวิเคราะหส์รุปผลดว้ย
วิธีการต่างๆ แลว้เก็บรวบรวมไวเ้พ่ือการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน การบริหาร และการตดัสินใจ เช่น 
งบประมาณและแผนพฒันาธุรกิจ รายงานทางการเงิน รายงานระดบัเงินกองทนุ เป็นตน้ ซึ่งทัง้หมดนีถื้อว่าเป็น
ทรพัยส์ินของบรษิัททัง้สิน้ 

ขอ้มลู (Data) หมายถึง เอกสาร ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบับคุคล สิ่งของหรือเหตกุารณใ์นรูปแบบของตวัเลข 
ภาพ ตวัอกัษร และสญัลกัษณต์า่งๆ ท่ียงัไมไ่ดผ้า่นการประมวลผลหรือการวิเคราะหส์รุปผลดว้ยวิธีการตา่งๆ  

 

2. นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) 

นโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศนีก้ าหนดขึน้เพ่ือเป็นหลักการพืน้ฐานและเป็น
แนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบตัิ และเพ่ือส่งเสริมใหทุ้กคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เพ่ือสรา้ง
วฒันธรรมการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 โดยนโยบายฉบบันีมี้ขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความลับ 
(Confidentiality) ความถูกตอ้งครบถ้วน (Integrity) และสภาพพรอ้มใช้งาน (Availability) 
ของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
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2. จัดใหมี้หลักปฏิบตัิท่ีเหมาะสมและรดักุมเก่ียวกับการรกัษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
ประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ภาพลกัษณแ์ละการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท
หรือคูค่า้ หากมีการรั่วไหลและถกูน าไปใชใ้นทางทจุรติ 

3. จัดให้มีมาตรการป้องกันการน าสารสนเทศของบริษัทท่ีได้ล่วงรู ้จากการปฏิบัติงานตาม
ต าแหนง่หนา้ท่ี หรืออยูใ่นฐานะท่ีสามารถลว่งรูข้อ้เท็จจรงินัน้ไปใชแ้สวงหาประโยชนใ์หต้นเอง 
ครอบครวั หรือพรรคพวก และ/หรือท าการซือ้ขายหลักทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้เท็จจริงดงักล่าว 
ก่อนท่ีขอ้เท็จจรงินัน้จะถกูเปิดเผยตอ่ประชาชนอยา่งเทา่เทียมกนั  

4. จัดใหมี้การทบทวนนโยบายนีเ้ป็นประจ าทุกปี เพ่ือปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับสถานการณท่ี์
เปล่ียนแปลงไป 

เพ่ือประโยชนแ์ห่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และตวัแทน/นายหนา้ 
ถือปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิเรื่อง การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และระเบียบปฏิบตัิ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดั 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ลดผลกระทบจามความผนัผวนของ

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีตอ่การด าเนินธุรกิจและความมั่นคงทางการเงิน บรษิัทจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงอนัมี

ใจความ ดงันี ้

บริษัทก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รตามกรอบมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ 

ครอบคลมุกิจกรรมหลกัและความเส่ียงในทุกๆ ดา้น โดยจดัใหมี้การระบปัุจจยัและเหตท่ีุมาของความเส่ียง มี

การประเมิน วิเคราะห ์จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง มีการจดัการ ตดิตาม ประเมินผลการบรหิารความ

เส่ียง เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปห้มายท่ีส าคญั และอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรบัได ้
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นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เป็น

องคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการกบั

ความเส่ียงตา่งๆ ของบริษัท จึงก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสรา้ง

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียงให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การควบคมุภายในของบริษัทถือเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตังิาน โดยแฝงอยูก่บัการปฏิบตังิานปกติใน

ทุกหน้าท่ีทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลัก อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์               

การก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัย การพิจารณารบัประกันภัย กาจดัการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ      

การลงทนุประกอยธุรกิจอ่ืน การรบัเงินและการจา่ยเงิน โดนกระบวนการควบคมุภายในจะตอ้งชดัเจน เช่ือมโยง 

และมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีบรษิัทยอมรบัได ้เพ่ือชว่ยใหผู้บ้รหิารและพนกังาน

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องบริษัท รวมทัง้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือ

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมุ่งมั่นและใหค้วามส าคญักับการป้องกันมิใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิ
ความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล จากการน าขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบริษัทครอบครองจากการด าเนิน
ธุรกิจไปแสวงหาประโยชนห์รือเปิดเผยโดยมิชอบ จึงก าหนดเป็นนโยบายดงัตอ่ไปนี ้  

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเคารพสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคน 
โดยบริษัทจะไม่น าขอ้มลูส่วนบคุคลไปแสวงหาประโยชนห์รือเปิดเผยโดยมิชอบหรือไม่ไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เวน้แตเ่ป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย อีกทัง้บริษัทมุ่งมั่นและตระหนกัในหนา้ท่ีในการ
สรา้งกลไกความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามหลกัมาตรฐานสากล 

ผูบ้ริหาร พนกังาน ตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีปรกึษาทางการเงิน และผูก้ระท าการแทนใดๆ ของบริษัท มี
หนา้ท่ีร่วมกันดแูลรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลและป้องกันการละเมิดสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคล
และสิทธิความเป็นสว่นตวัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

2. แนวปฏิบัตดิ้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทก าหนดแนวปฏิบตัิดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (APEC Information Privacy 
Principles) และไมข่ดักบัหลกักฎหมายภายในของประเทศไทย ซึ่งมีสาระส าคญัดงันี ้
1. เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องบุคคลในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตวั บริษัทมีการก าหนดมาตรการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ ไมว่า่จะเป็นการจดัเก็บ การใชป้ระโยชน ์และการเปิดเผยขอ้มลู
ตอ่บคุคลอ่ืน 

2. บริษัทตอ้งแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างชดัเจนว่าจะมีการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล วตัถปุระสงคก์าร
จดัเก็บ ประเภทบคุคลหรือองคก์รท่ีขอ้มลูส่วนบคุคลอาจไดร้บัการเปิดเผย รวมถึงตอ้งแจง้สิทธิของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลและมาตรการท่ีจะใชใ้นการจ ากัดการใชป้ระโยชน ์การเปิดเผย การเขา้ถึง และการแกไ้ข
ขอ้มลู ทัง้นี ้ตอ้งแจง้ก่อนการจดัเก็บ หรือในระหวา่งการจดัเก็บ หรือหลงัการจดัเก็บอยา่งเรว็ท่ีสดุ 

3. ตอ้งมีการจดัเก็บอย่างจ ากดัเท่าท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัเก็บ การจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลตอ้ง
ท าโดยวิธีท่ีถูกกฎหมาย และวิธีท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยไดแ้จง้ต่อและไดร้บัค ายินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้ 
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4. ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีจดัเก็บไวจ้ะเอาไปใชไ้ดเ้ฉพาะตามวตัถุประสงคข์องการจดัเก็บเท่านัน้ เวน้แตไ่ดร้บัค า
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหมห่รือเพิ่มเตมิหรือเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเลือกว่าจะยินยอม หรือไม่ยินยอมให้มีการจัดเก็บ การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

6. ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีจดัเก็บตอ้งมีความถกูตอ้ง สมบรูณ ์เป็นปัจจบุนั ตามความจ าเป็นและตามวตัถปุระสงค์
ของการจดัเก็บ 

7. บริษัทตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการสญูหาย เสียหาย การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต การท าลายโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
การใชป้ระโยชน ์ปรบัเปล่ียนแกไ้ข หรือการเปิดเผยโดยมิชอบ 

8. เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิรบัรูว้่ามีการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของตนหรือไม่ และมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลู
ส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งและขอให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

9. บริษัทจะตอ้งไดร้บัค ายินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนท่ีจะส่งขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืน ๆ  
ไมว่า่ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ และจะตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีประกนัไดว้่าบคุคลหรือองคก์รท่ี
ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลไปแลว้จะจดัเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑนี์ ้

3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ  

3.1 ผูบ้รหิาร 
ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูร้บัผิดชอบในการระบุ ประเมินและ

บรหิารความเส่ียง และก าหนดมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

3.2  ส  านกัก ากบัการปฏิบตังิาน 
ส านักก ากับปฏิบัติงานมีหน้าท่ีก ากับและติดตามให้หน่วยงานท่ีครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายงานผลการก ากับการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3  ฝ่ายตรวจสอบ 
ฝ่ายตรวจสอบมีหนา้ท่ีตรวจสอบใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทท่ีครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมี
หนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายการปฏิบัตติ่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
   

คณะกรรมการบรษิัทมุง่มั่นในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารแก่ลกูคา้บนพืน้ฐานของความเป็น
ธรรม ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความพงึพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าผลิตภณัฑ์
และการบริการท่ีมีคณุภาพเท่านัน้ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และสรา้งความสมัพนัธอ์นั
ยั่งยืนระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลกัปฏิบตัิส  าคญัเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีเ้ป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ ดงันี ้ 

1) วัฒนธรรมองคก์ร และบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหาร   

ใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมการปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม มีการควบคุมดูแลคุณภาพการ
ใหบ้ริการรอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทนัตอ่เหตกุารณ์ สามารถ
ประเมินภาพรวมและความเส่ียงของธุรกิจไดค้รบถว้น สามารถวดัผลส าเร็จ วิเคราะห์จดุท่ีมีปัญหา 
และหาสาเหต ุเพ่ือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

ในการพฒันาผลิตภัณฑใ์หค้  านึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค ์ความสามารถทางการเงิน 
และความสามารถในการท าความเขา้ใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถใน
การขายของพนกังานและผูเ้สนอขาย และเหมาะสมกบัระบบงาน   

3) การจ่ายค่าตอบแทน  

มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยส าคัญส าหรับพนักงาน          
ผูเ้สนอขายของทกุชอ่งทาง และผูบ้รหิารท่ีมีหนา้ท่ีควบคมุดแูลใหเ้กิดการใหบ้ริการท่ีเป็นธรรม 

4) กระบวนการขาย  

ลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูส าคญัครบถว้น ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอตอ่การตดัสินใจดว้ยความเขา้ใจ
ท่ีถกูตอ้ง และเพียงพอตอ่การใชบ้รกิารตอ่ไป  

5) การส่ือสารและการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้เสนอขาย 

พนกังานและผูเ้สนอขายไดร้บัการส่ือสารท่ีช่วยใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใหบ้ริการอย่าง
เป็นธรรม มีความรูค้วามสามารถเพียงพอในการปฏิบตัหินา้ท่ี  
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6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า  

ขอ้มูลของลูกคา้ไดร้บัการดแูลอย่างปลอดภัย มีการค านึงถึงความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และการ
รกัษาความลบั การส่งต่อขอ้มูลลูกคา้ใหผู้อ่ื้นตอ้งไม่กระทบความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเร่ืองร้องเรียน 

การแกไ้ขปัญหา การจดัการเรื่องรอ้งเรียน และการชดเชยเยียวยาตอ้งมีความชดัเจน รวดเร็ว เป็น
อิสระ มีประสิทธิภาพ และยตุธิรรม  

8) การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้มีกระบวนการ ระบบควบคมุ และการตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานท่ีค านึงถึงการใหบ้ริการอย่างเป็นธรรมและรดักุม ตรวจจับความเส่ียงและความ
ผิดปกตเิพ่ือปอ้งกนัการเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9) การปฏิบัตงิานและแผนรองรับการปฏิบัตงิาน 
การบรหิารจดัการเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้มีระบบปฏิบตักิาร การบรหิารความเส่ียงและแผน
รองรบัการปฏิบตัิงาน ทัง้กรณีปกติและกรณีเหตฉุกุเฉินท่ีเช่ือมั่นไดว้่าค าสั่งหรือความประสงคข์อง
ลกูคา้ไดร้บัการด าเนินการอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ลกูคา้ไดร้บับรกิารอยา่งตอ่เน่ืองและ
เป็นธรรม 
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ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

หน้าทีเ่ลขานุการบริััท 
พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานกุารบริษัทรบัผิดชอบด าเนินการดงัต่อไปนีใ้นนาม

ของบรษิัทหรือคณะกรรมการ 
(๑) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ 

บรษิัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(๒) เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
(๓) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๘๙/๑๖ ใหเ้ลขานุการบริษัทจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทไดร้บัรายงาน
นัน้ 

 
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานกุารบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙/๑๕ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยส์จุริตรวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท
มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้  
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