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คานิยมองคกร Core Values: SAHA LIFE 

S - Synergy     สร้างพลงัร่วมกนั   

A - Ability    ขีดความสามารถ  

H - Honest     ซ่ือสตัย ์โปร่งใส  

A - Accountability   ความพร้อมรับผดิต่อผลการบริหาร 

L - Legal Framework   การปฏิบติัตามกรอบกฎหมาย 

I - Integrity     ซ่ือสตัยแ์ละกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

F - Fairness    ความยติุธรรม ความเท่ียงตรง 

E - Effectiveness and Efficiency  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วิสัยทัศน (Vision) 

เป็นองคก์รนาํดา้นธุรกิจประกนัชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชนในการ

เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และความมัน่คงในชีวิต เศรษฐกิจและสงัคม 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกนัชีวิตมีบทบาทสําคญัในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของ

ระบบสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทัว่ไปใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการพฒันาสินคา้ผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวิตท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของสหกรณ์หรือผูบ้ริโภคไวบ้ริการเพื่อประโยชน์และความพึง

พอใจ รวมถึงการขยายเครือข่ายการตลาดใหค้รอบคลุม 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนการออมเงินและการคุม้ครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือผูเ้อาประกนัภยัทัว่ไป 

ใหมี้หลกัประกนัท่ีมัน่คง ตลอดจนช่วยลดความเส่ียงในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินจากสหกรณ์ตอ้งจากไปก่อนเวลา

อนัควร เสริมสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบนัการเงินหลกัของขบวนการสหกรณ์ไทย 

3. ส่งเสริมการพฒันาสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และสังคมอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์

ทั้งในระดบัชุมชนและประเทศรวมถึงรณรงคส่์งเสริมและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามแก่เยาวชนไทย 

4. พฒันาเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

การประกอบธุรกิจประกนัชีวิต มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ และการนาํธุรกิจกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5. สรรหาและพฒันาบุคลากรในทุกระดบัทาํงานแบบมืออาชีพ เพื่อให้กา้วทนัวิทยาการสมยัใหม่ 

มุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของบริษทั 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการแบบบูรณาการ เพื่อให้บริษทัมีผล

ประกอบการท่ีดี สร้างความมัน่คงแก่องคก์ร สหกรณ์ ผูเ้อาประกนัภยั ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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นิยามของคําที่สําคัญ 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 (Corporate Governance) 

 

 

 

 

 

หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ในเชิงการกาํกบัดูแล รวมทั้งกลไก

มาตรการท่ีใช้กํากับการตัดสินใจของคนใน

องคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงรวมถึง  

(1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั     

      (Objectives) 

(2) การกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณา 

      อนุมติัแผนงาน และงบประมาณ 

(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผล 

      การดาํเนินงาน 

กรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

(Good Corporate- 

Governance Framework) 

หมายความวา่ หลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ เพื่อให้

ตระหนกัและเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบในฐานะเป็นผูน้ําขององค์กรท่ีตอ้ง

กํากับดูแล ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี และ

นําไปใช้ในการกํากับดูแลให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีในระยะยาว น่าเ ช่ือถือ เพื่อ

ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทอย่าง

ย ั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วยการกําหนดทิศทาง 

นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษทั การกาํกบัดูแล

ให้บริษัทมีกระบวนการและกลไกในการ

ควบคุม กาํกับ และตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล 

และการติดตามกาํกับดูแลการดาํเนินงานของ

บริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

 

บริษทั 

(Saha Life Insurance- 

Public Company) 

 

หมายความวา่ 

 

บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

คณะกรรมการ 

(Board of Directors) 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 
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กรรมการ  

(Committee) 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(Executive Directors) 

 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

หมายความวา่ 

 

ผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

 

 

ก ร ร ม ก า ร ท่ี ดํา ร ง ตํา แ ห น่ ง เ ป็ น ผู ้บ ริ ห า ร 

ก ร ร ม ก า ร ท่ี ทํา ห น้ า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร

ดํา เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  เ ยี่ ย ง ผู ้บ ริ ห า ร  แ ล ะ ใ ห้

หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนาม

ผูกพัน เว ้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนาม

ผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ

อนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับ

กรรมการรายอ่ืน 

 

ผูจ้ดัการ  

(Chief Executive Officer 

/Managing Director) 

 

ผูบ้ริหาร 

(Chief Executive) 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้

เป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน

ของบริษทั ทั้งน้ี ไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งใดกต็าม 

 

ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก

นับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ผูซ่ึ้งดํารงตาํแหน่ง

เทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี

ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู ้ด ํารง

ตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินท่ีเป็นระดับผูจ้ ัดการฝ่ายข้ึนไป หรือ

เทียบเท่า 

 

พนกังาน   

(Employee) 

 

 

 

กรรมการอิสระ  

(Independent Director) 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

ผูซ่ึ้งบริษัทจ้างไวป้ฏิบัติงานในตาํแหน่งรอง

กรรมการผู ้จัดการ หรือเทียบเท่าลงมา ใน

ลกัษณะงานประจาํหรือมีกาํหนดระยะเวลาตาม

เง่ือนไขการจา้ง 

 

กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นใหญ่

และผูบ้ริหารของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 
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คณะกรรมการชุดยอ่ย 

(Sup Committee) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

 

หมายความวา่ 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึน

เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานในดา้นใด

ดา้นหน่ึง 

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ี

กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐาน

รัดกุมเพียงพอ ทั้ งน้ี องค์ประกอบ คุณสมบติั

และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(Remuneration Committee/ 

Compensation Committee) 

 

คณะกรรมการสรรหา 

(Nomination Committee) 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(Major Shareholder) 

 

ผูส้อบบญัชี 

(Auditor) 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

หมายความวา่ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อ

ทาํหนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

 

 

 

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อ

ทาํหนา้ท่ีสรรหากรรมการ 

 

ผูถื้อหุ้นในบริษทัเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

 

บุคคลภายนอกท่ีมีใบอนุญาตและเป็นอิสระจาก

กิจการ มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองว่างบ

การเงินของกิจการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตาม

ควร โดยการท่ีจะได้รับใบอนุญาตผู ้สอบ

บัญชี บุคคลนั้ นจะต้องผ่านการทดสอบและ

จะตอ้งมีชัว่โมงฝึกงานตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

หรือกรมสรรพากรกาํหนด 
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คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 

ธุรกิจประกนัชีวิต เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีภาระ

ผกูพนัและความรับผดิชอบต่อลูกคา้ในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมการออมและการลงทุนเพื่อการพฒันา

ประเทศ  บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหน่ึงท่ียดึมัน่ในเจตนารมณ์ของการดาํเนินธุรกิจ

อนัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการบริหารจดัการตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัประกนัชีวิตเพื่อพฒันา

และส่งเสริมความมัน่คงของบริษทั และธุรกิจประกนัชีวติ เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีดีในดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มีความเป็นธรรมและเกิด

ประโยชน์ต่อบริษทั โดยตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัจึงไดจ้ดัทาํคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

ทุกคนไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 

1. คําจํากัดความ (Definition) 

1.1 คุณธรรม (Morals) หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกตอ้ง เหมาะสมในการแสดงออก

ทั้งกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคลซ่ึงยดึมัน่ไวเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสยั 

คุณธรรมในการทํางาน (Work Morals) หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีดีท่ีควรประพฤติปฏิบติัในการ

ประกอบอาชีพ  

1.2 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลกัหรือกฎเกณฑท่ี์เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนในส่ิงท่ี

ดีงาม เหมาะสม และเป็นท่ีนิยมชมชอบหรือยอมรับจากสงัคม เพื่อความสนัติสุขแห่งตนเองและความสงบ

เรียบร้อยของสงัคม 

1.2.1 จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) หมายถึง กฎเกณฑท่ี์เป็นแนวทางปฏิบติัตนในการ

ประกอบอาชีพท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับ 

1.2.2 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) หมายถึง แนวปฏิบติัหรือตวักาํหนดวา่ส่ิงใดถูกส่ิง

ใดผดิ หรือส่ิงใดเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจจากสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (ภาวะปกติและภาวะขดัแยง้) 

เพื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 

 1.3 จรรยาบรรณ (Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพนั้นกาํหนดข้ึนเพื่อ

รักษา สร้างเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด ้

                 1.3.1 จรรยาบรรณในการทํางาน (Work Code of Conduct) หมายถึง การประมวลแบบแผน

กาํหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกคนของบริษทั (ไม่วา่จะเป็น

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ทุกระดบัในทุกหน่วยงาน) พึงกระทาํในการดาํเนินธุรกิจ

และการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม  

ความซ่ือสตัย ์และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกนั อนัเป็นการสร้างรากฐาน

และรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทั ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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1.3.2  จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีดีในการ

ดาํเนินธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน  ซ่ึงมีความชดัเจนเพียงพอเพื่อป้องกนัการประพฤติปฏิบติัในทาง

ท่ีผดิ เป็นแบบอยา่งท่ีดี และดาํรงไวซ่ึ้งความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

มุ่งมัน่ขององคก์รท่ีตอ้งการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานประพฤติปฏิบติังานภายใตก้รอบคุณธรรม 

จริยธรรม ความซ่ือสตัย ์เสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบติัตวัตามกฎหมายและยดึถือขอ้บงัคบัของบริษทัเป็น

สาํคญั เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทับรรลุวตัถุประสงค ์ 

1.4 ความชดัเจนและความสะดวกสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อความเขา้ใจจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

จึงขอกาํหนดวา่ 

 1.4.1 “บริษัท” หมายถึง บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

1.4.2 “ผูจัดการ” หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

ใหเ้ป็นผูดู้แลรับผดิชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 

1.4.3 “ผูบริหาร” หมายถึง ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลง

มา ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผู ้

ดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป หรือเทียบเท่า 

        1.4.4 “พนักงาน” หมายถึง ผูซ่ึ้งบริษทัจา้งไวป้ฏิบติังานในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ หรือ

เทียบเท่าลงมา ในลกัษณะงานประจาํหรือมีกาํหนดระยะเวลาตามเง่ือนไขการจา้ง          

2. คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) 

2.1  มีความซ่ือสัตย (Honesty) ในการทาํงานผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีและงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติังานดว้ยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผูอ่ื้น  

2.2 มีความเสียสละ (Sacrifice) ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งปัน ช่วยผูอ่ื้นโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

2.3 มีความยุติธรรม (Justice) ในการทาํงานผูป้ฏิบติังานจะตอ้งไม่ลาํเอียงหรือถือส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ี

เช่ือ ตอ้งมีความเป็นกลาง ยดึถือความถูกตอ้งเป็นหลกั ไม่มีอคติกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดย้นิหรือรับฟังมา  

2.4  มีความประหยัด (Frugality) ในการทาํงานผูป้ฏิบัติงานต้องรู้จักอดออม ไม่ฟุ่ มเฟือย ต้อง

คาํนึงถึงความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร  

2.5 มีความขยันและอดทน (Diligence and Patience) ในการทาํงานผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความมุ่งมัน่

ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหง้านนั้นบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ทาํงานใหน้าํปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.6 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการทาํงานผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่องานท่ี

ไดรั้บมอบหมายผูร่้วมงาน ลูกคา้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2.7 มีความตรงตอเวลา (Punctuality) ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความตรงต่อเวลา ไม่มาทาํงานสายและ

ตอ้งส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามกาํหนด  
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3. จรรยาบรรณในการทํางาน (Work Code of Conduct) 

3.1 จรรยาบรรณตอบริษัท (Code of Conduct for Organization) 

 3.1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้ งใจ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 

 3.1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 3.1.3 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

 3.1.4 ไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ไม่

เสนอหรือตกลงรับสินบน หรือค่าตอบแทนจากบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้มเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 3.1.5   ละเวน้การทาํธุรกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่ชอบธรรม 

 3.1.6 ระมัดระวังและรักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุอันอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

 3.1.7  ใชแ้ละดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

และไม่นาํไปใชใ้นทางท่ีผดิ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3.1.8 ศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ และปฏิบติังานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อ

ความเจริญกา้วหนา้แก่ตนเองและบริษทั 

  3.1.9 ยึดมัน่ในคุณธรรม ละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํให้ 

เส่ือมเสียเกียรติยศ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ทั้งแก่ตนเองและบริษทั โดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.1.10 ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอาํนาจหนา้ท่ีของตนไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มในการแสวงหาผลประโยชน์ 

3.2   จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ (Code of Conduct for Directors) 

3.2.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม และยติุธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

3.2.3 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัและตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัการ

ตดัสินใจใด ๆ จะตอ้งพิจารณาบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ น่าเช่ือถือ และเห็นชอบจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ 

3.2.4 หลีกเ ล่ียงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ญาติ และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับ

ผลประโยชน์บริษทั ในกรณีท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้กรรมการตอ้งเปิดเผยรายการแห่งผลประโยชน์ขดัแยง้ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการทราบดว้ยหลกัสุจริตใจ 

 

3.2.5 ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือมีส่วนไดเ้สียในกิจกรรมใด ๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 
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3.2.6 ตอ้งไม่นาํความลบั หรือขอ้มูลภายในซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในฐานะการเป็น

กรรมการบริษทัไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.2.7 ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการดาํเนินกิจการ

ของบริษทั 

3.3  จรรยาบรรณสําหรับผูบริหาร (Code of Conduct for Executives)  

 3.3.1 ผูบริหารตอองคกรและผูถือหุน 

 1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 2)  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถใน

ทุกกรณีดว้ยความระมดัระวงัและไตร่ตรอง 

  3)  รักษาความลบัของบริษทั 

 4)  จดัการดูแลมิใหท้รัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

 5)  ตระหนกัถึงความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั 

 6)  รายงานสถานภาพของบริษทัโดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง 

 3.3.2 ผูบริหารตอพนักงาน 

                1) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน และสนับสนุนให้มี

ความกา้วหนา้ตามความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึง 

                            2) ใหพ้นกังานปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

                3) รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนของพนกังานปฏิบติัต่อพนกังานดว้ย

ความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละหลีกเล่ียงการ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนักงานให้ความ

มัน่ใจในเร่ืองสวสัดิภาพ สวสัดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน การแต่งตั้งและ

โยกยา้ย การเล่ือนตาํแหน่ง รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระทาํดว้ยความยติุธรรม และ

ความสุจริตใจ 

                            4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

พนกังานอยูเ่สมอ 

                             5) เน้นย ํ้าให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนกังานปฏิบติัได ้เพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง  

3.3.3  ผูบริหารตอลูกคา 

        1) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

 

 

       2) จดัระบบให้ลูกคา้แจง้เร่ืองการร้องเรียนเก่ียวกบับริการท่ีผิดพลาด และให้ความเป็น

ธรรมแก่ลูกคา้ 
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                            3) ตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ 

                              4) มีความรับผิดชอบสร้างสรรคต่์อสังคม โดยครอบคลุมการสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมท่ี

ดีงามของสงัคมไทย 

3.3.4   ผูบริหารตอความขัดแยงทางผลประโยชน 

        1) ไม่ใชโ้อกาสหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น 

                          2) ไม่ทาํการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

                            3)  ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและลูกคา้ 

                             4) ทาํหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม สอดคลอ้งกบั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ

คาํสัง่ นโยบาย และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

                          5) ไม่ใหเ้หตุผลส่วนตวัหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีทาํให้

เบ่ียงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 

 6) ไม่ทาํธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัสินคา้หรือบริการของบริษทั 

 7) ไม่ทาํกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลใน

ครอบครัว 
 

3.4   จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน (Code of Conduct for Employees) 

3.4.1   พนกังานตอองคกร 

                           1)   ปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง และคู่มือปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนดอย่าง

เคร่งครัด ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษทั 

                        2)   ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพนกังานบริษทั ทั้งกิริยามารยาท การวางตวั การ

รักษาภาพลกัษณ์ทางกาย และการแต่งกาย อาทิ การไวท้รงผม การไวห้นวดเครา ใหมี้ความสะอาด เรียบร้อย

ไม่ยาวรุงรังจนไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

                           3) รักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัชาํรุด สูญหาย

หรือสูญเสียประโยชน์และไม่เบียดบงัประโยชน์ของบริษทัไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น  

                        4) ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของบริษทั 

                        5) รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั ดาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงามของบริษทั โดย

ไม่ใหร้้ายหรือใหข้อ้มูลข่าวสาร อนัจะก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่บริษทั 
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 6) รักษาขอ้มูลของบริษทัไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารของบริษทัท่ีมี

ความระมดัระวงั และความรอบคอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของ

บริษทั เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และพนกังาน 

                    7) ตระหนกัถึงความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั อาทิ พนกังานตอ้งเล่ียงการใชง้านอินเทอร์เน็ตและ เวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลทรัพยสิ์น หรือการดาํเนินงานของบริษทั 

                      8) ไม่นําทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปทาํซํ้ า ดัดแปลง หรือกระทาํการใด ๆ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตวัหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

3.4.2 พนกังานตอผูบริหาร 

1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม รับฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 

และปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งรอบคอบ รวดเร็ว และถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสัง่ของบริษทั 

                              2) แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง หรือวิธีการ

ปฏิบติังาน ท่ีจะทาํให้การปฏิบติังานต่าง ๆ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั หาก

เห็นว่าระเบียบหรือวิธีการปฏิบติังานใดสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบนั ใหน้าํเสนอผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่ชกัชา้ 

3) ไม่กล่าวร้ายผูบ้ริหารโดยปราศจากซ่ึงขอ้มูลความจริง 

3.4.3 พนกังานตอพนักงาน 

1) เคารพในสิทธิ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ใชว้าจาสุภาพ อ่อนโยน และมีนํ้าใจต่อกนั 

2) ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนพนกังานดว้ยกนั รวมทั้งไม่แสดงการคุกคามใด ๆ ทั้งทางกายหรือ

วาจาต่อเพื่อนพนกังานดว้ยกนั 

3) รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างผูร่้วมงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัไม่

กระทาํการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่พนกังานดว้ยกนั 

4) ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน ยึดมัน่ในการทาํงานเป็นทีม รับฟังความ

คิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน ปรับปรุงตนเองใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

     3.4.4 พนักงานตอลูกคาและสังคม 

                              1) ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ดว้ยความเตม็ใจ ใชว้าจาสุภาพ อ่อนโยน 

 2) ตอ้งแนะนาํ ให้ขอ้มูลและเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต และ

บริการของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกคา้ 

เพื่อใหลู้กคา้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ใจเง่ือนไขของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต และการบริการนั้น ๆ  

 3) หา้มมิใหพ้นกังานกูย้มืเงินจากลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ หรือผูท้าํธุรกิจกบับริษทั เวน้

แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก 
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 4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ซ่ือสตัย ์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดส้าํหรับ

ตนเอง หรือผูอ่ื้นโดยอาศยัหนา้ท่ีการงานท่ีทาํกบับริษทั 

 5) ตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ 

 6) ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้

สิทธิทางการเมืองอยา่งเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

3.4.5 พนกังานตอความขัดแยงทางผลประโยชน 

1) ไม่ใชโ้อกาสหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น 

2) ไม่ทาํการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

     3) ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และบริษทั 

4) ทาํหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม สอดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ

หรือคาํสัง่ของบริษทั 

5) ไม่ใหเ้หตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ท่ีทาํให้

เบ่ียงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 
  

4.  แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการท่ีดี (Code of Best Practice) ประกอบดว้ย 
 

4.1 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการท่ัวไป 

4.1.1 พึงรําลึกเสมอวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนนั้นจะตอ้งมีพนัธะและความรับผดิชอบต่อบริษทั 

กรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีเป็นเจ้าของเท่านั้ นหากยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกค้า ผูร่้วมงานสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายพึงรับผดิชอบในผลงานของ

ตนและของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

4.1.2 พึงใฝ่หาปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตน และพยายามศึกษาวิทยาการหรือ

วิชาการเพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4.1.3 ไม่มุ่งร้าย ทาํลายหรือบัน่ทอนทั้งทางตรงหรือทางออ้มต่อเกียรติคุณความกา้วหน้า หรือ

ธุรกิจของผูอ่ื้น 

4.1.4 ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยธรรมตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรี

และความเสมอภาคส่วนบุคคลเม่ือถูกขอร้องให้แสดงความคิดเห็นในงานของตน พึงให้ความคิดเห็นท่ี

เท่ียงตรงและเช่ือถือได ้
 

4.2 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ 

4.2.1 พึงปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามนโยบายอนัชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์อนัมิควรได ้มีความจงรักภกัดีและมิใหเ้ส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์หรือเกียรติคุณของ

บริษทั 
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4.2.2 ควรวางแผนงาน กาํหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งของหน่วยงานของ

ตนเองและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยคาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณตลอดจนวฒันธรรมขององคก์ร 

4.2.3 ใชค้วามเป็นผูน้าํประสานงานและดาํเนินการ โดยใชค้วามรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีมีอยู่

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

4.2.4 พึงเสริมสร้างการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีระบบการดาํเนินงานท่ีมีมาตรฐานและการควบคุมท่ีดี

โดยใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงัดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานท่ีสามารถ

อา้งอิงได ้

4.2.5 ส่งเสริมใหมี้การติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดีมีระเบียบวินยั

ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

4.2.6 พึงเคารพ "ขอ้มูลอนัเป็นความลบั" ซ่ึงไดรั้บทราบมาโดยตาํแหน่งหนา้ท่ีและไม่ใชข้อ้มูล

นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือหน่วยงานท่ีตนกาํลงัปฏิบติังานอยูห่รือองคก์รท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน 

4.2.7 เ ม่ือมีผลประโยชน์ส่วนตนอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ีได้รับจากบริษัทควรเปิดเผย

ขอ้เทจ็จริงทั้งหมดต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัทีไม่ควรเก่ียวขอ้งกบักิจการอ่ืนใดอนัอาจขดัผลประโยชน์กบับริษทั

หรืออาจบัน่ทอนประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

4.2.8  พึงหามาตรการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อการป้องกนัและใหค้วามปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น

ของบริษทัซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของตน 

4.2.9 ในการจะกล่าวหรือให้ขอ้ความอนัใดต่อสาธารณชนจะตอ้งช้ีแจงขอ้มูลต่อไปน้ีอย่างชดั

แจง้ 

1)  กล่าวในฐานะส่วนตวัหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีอ่ืนใด 

2)  ขอ้ความหรือขอ้คิดเห็นนั้นอาจเกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดซ่ึงตนมี

ส่วนไดเ้สียรวมอยูด่ว้ยหรือไม่อยา่งไร 
 

4.3 แนวปฏิบัติท่ีดีตอพนักงานในองคกร 

4.3.1 พนกังานของบริษทัทุกคนเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ บริษทัใหค้วามสาํคญักบั

พนกังานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 

4.3.2 ควรพยายามหลีกเล่ียงและขจดัการเขา้ใจผดิในปัญหาอนัสืบเน่ืองจากเร่ืองแรงงานสัมพนัธ์

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความบาดหมางต่อองคก์รหรือระหวา่งบุคคล 

4.3.3 พึงกระทาํต่อผูร่้วมงานอ่ืนโดยปราศจากอคติ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติัต่อกนั

อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามคัคีใน 

หมู่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานดว้ยกนั 

4.3.4 พึงเอาใจใส่ต่อความเป็นอยูแ่ละทุกขสุ์ขของผูร่้วมงานอ่ืนโดยคาํนึงถึงการอยูร่่วมกนัอยา่ง

มีความสุขเป็นสาํคญั 

 

 



หนา้ 13 จาก 46 
 

4.3.5 พึงพิจารณาถึงความรู้ความสามารถทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานและส่งเสริมพฒันา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีจะมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีรวมถึงตาํแหน่งของตน 

4.3.6 พิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนใดอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถ

เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจประเภทเดียวกนั 
 

4.4 แนวปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุน 

4.4.1 สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยเปิดเผยขอ้มูลท่ี

สําคญัทั้ งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ทนัเวลา 

4.4.2 ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกคน และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจ

อยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ความสามารถ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนื 

4.4.3 รายงานขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ และสถานภาพของบริษทัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ให้ผูถื้อ

หุน้ทุกรายทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เท่าเทียมกนัในเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

4.4.4 ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั ผ่านช่องทางท่ีระบุไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัซ่ึงทุก ๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองเพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการ หรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และแจง้ผลใหท้ราบต่อไป 
 

4.5 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับลูกคา คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐ และบุคคลภายนอก 

บริษทัคาํนึงถึงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐ และ

บุคคลภายนอก โดยดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและความเสมอภาคโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

4.5.1  แนวปฏิบัติตอลูกคา 

1) พึงปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีไม่สมควร 

2) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจอนัเป็นขอ้มูลท่ี

ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ หรือเป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ี 

ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัภยัหรือประชาชนโดยรวม 

3) ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีได้ทาํไวต่้อลูกคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้น ภายใตข้อ้บงัคบัและ

กฎหมาย และไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดและ/หรือผดิสญัญากบัลูกคา้ 

4.5.2  แนวปฏิบัติตอคูคา 

1) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและยัง่ยืนระหว่างบริษทักับคู่คา้ให้เป็นไปดว้ยดี 

ประกอบดว้ยไมตรีจิต และความพึงพอใจดว้ยกนัทุกฝ่าย นาํมาซ่ึงบริการท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งรวดเร็วตรงความ

ตอ้งการและมีประสิทธิภาพ 

2) พึงคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทุกรูปแบบ 
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3) ปฏิบติัต่อคู่คา้และคู่สัญญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัและไม่เอารัดเอา

เปรียบคู่คา้และคู่สญัญา 

4) รักษาผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีกาํหนดร่วมกนั

อยา่งเคร่งครัด 

5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่คา้ เพื่อนาํมาพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนั

อยา่งย ัง่ยนื 

6) จดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทุจริต 

4.5.3  แนวปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

พึงแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงการ

กระทาํใด ๆ ในอนัท่ีจะเป็นการบัน่ทอนช่ือเสียงของคู่แข่ง 

4.5.4  แนวปฏิบัติตอเจาหนี ้

1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตาม

กาํหนดเวลา ทั้งในเร่ืองการชาํระเงินและเร่ืองอ่ืนใดท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งเท่าเทียมกนั 

2) ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญา ตอ้งรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบ พร้อม

เหตุผล และแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าว 

4.5.5 แนวปฏิบัติตอภาครัฐ และบุคคลภายนอก 

1) ต้องแน่ใจว่าข่าว หรือข้อความท่ีจะแสดงออกสู่ภายนอกเป็นไปอย่างชัดแจ้ง

ตรงไปตรงมา ไม่ก่อให้เกิดการแนะแนวท่ีผิดวฒันธรรม ศีลธรรมอนัดีงาม ตอ้งเคารพนบัถือในเกียรติส่วน

บุคคล 

2) ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั

โดยยดึหลกัสุจริตธรรม ไม่ใหห้รือรับสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ และจะตอ้ง

ไม่ยอมปฏิบติัในส่ิงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ติดสินบน ไม่กระทาํการหรือช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการ

กระทาํการอนัเป็นความผิดตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งหรือการกระทาํการอนัเก่ียวกบัทรัพยโ์ดย

ทุจริต หรือการกระทาํอนัเป็นภยัต่อเศรษฐกิจหรือความมัน่คงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีส่วนใน

การยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดม้าเน่ืองจากการกระทาํดงักล่าว 
 

4.6 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดาํเนินธุรกิจของบริษัทคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 4.6.1 สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพฒันา

ชุมชน และดาํเนินธุรกิจไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 4.6.2 พึงใชท้รัพยากรตามหลกั 3R ไดแ้ก่ 

1) Reduce ลดการใช ้ 

2) Reuse การใชซ้ํ้ า 

3) Recycle การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต 

 4.6.3 พึงอนุรักษป์รับปรุงบาํรุงรักษาซ่ึงอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

เรียบร้อย งดงาม และถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

4.6.4 พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดต่ออาคาร

สถานท่ีและสภาวะแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 

4.7 การแจงขอรองเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิด 

คณะกรรมการเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส 

เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทั้ งการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ี

พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม โดยผา่นช่องทางและกระบวนการท่ี

บริษทักาํหนด ดงัน้ี 

- ชองทางแจงขอรองเรียน สามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดมายงัประธานกรรมการผ่านทาง

สาํนกังานคณะกรรมการ โดยส่งจดหมายจ่าหนา้ซองถึงเลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการ มายงัสาํนกังาน

บริษทั หรือโทรศพัท ์02-379-5099 ต่อ 1110 หรืออีเมล sec_board@sahalife.co.th  

- ชองทางการแจงเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดมายงัประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบผ่านทางสํานักงานตรวจสอบภายในและกาํกบักิจการ โดยส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มาย ังสํานักงานบริษัท หรือโทรศัพท์ 02-379-5099 ต่อ 1102 หรืออีเมล 

audit_compliance@sahalife.co.th 

โดยบริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั

ของบริษทั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

1)  ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะทาํใหเ้กิดความ

ไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย 

2)   บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้องไว้เ ป็นความลับ และคํา นึงถึงความปลอดภัยของ 

ผูร้้องเรียน โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้

ขอ้ร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบติังาน เปล่ียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
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4.8 การวินิจฉัยขอสงสัย 

  ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้คาํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้รับทราบเขา้ใจ

และปฏิบติังานตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้หากจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไวไ้ม่ครอบคลุมในกรณีใด ๆ หรือ

หากยงัมีขอ้สงสัย ไม่สามารถปฏิบติัหรือตดัสินใจได ้ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น ในกรณีท่ีมี 

ขอ้ขดัแยง้ใหถื้อคาํวินิจฉยัของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเป็นท่ีส้ินสุด 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีถือกาํเนิดโดยขบวนการสหกรณ์

ไทยท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 ประเภท ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย ์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดร่้วมกนัถือหุน้

ดาํเนินธุรกิจประกนัชีวิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ไดด้าํเนินธุรกิจประกนัชีวิตเป็นธุรกิจ

ของขบวนการสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และปวงชนท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ หลกัการ และ

วิธีการสหกรณ์ เสริมสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตใหก้บัสมาชิก บุคคลในครอบครัว และประชาชน

ทัว่ไปใหกิ้นดี อยูดี่ มีการออมอนัจะส่งผลในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และประเทศชาติอยา่งต่อเน่ือง 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ หรือ 

Corporate Governance (CG) ดว้ยเช่ือว่าการบริหารงานท่ียดึมัน่หลกัธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ไดส้ามารถสร้างพลงัร่วมกนั (Synergy) เพิ่มขีดความสามารถ (Ability) มีความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ

อย่างซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty) มีความพร้อมรับผิดต่อผลการบริหารท่ีเกิดข้ึน (Accountability) มีการปฏิบติั

ตามกรอบกฎหมาย (Legal Framework) มีคุณธรรมกลา้ยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Integrity) มีความยุติธรรม 

เท่ียงตรง (Fairness) และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) มุ่งสร้างคุณค่าให้

กิจการเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จท่ีจะนาํมาสู่ผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนื  

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูเ้อาประกนัภยัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายว่าบริษทัมีความสามารถในการ

แข่งขนัในเชิงธุรกิจตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายสามารถปรับตวั เปล่ียนแปลงภายใตปั้จจยัต่าง ๆ ได ้โดย

คาํนึงถึงจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวเพื่อนาํไปสู่การ

สร้างคุณค่าให้แก่องคก์รอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการจึงไดอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั

เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการ และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดให้มีการดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานในระดบัสากล และถูกตอ้ง

ตามหลกักฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจ

อยา่งเคร่งครัด 
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หลักปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ 

 ผูน้าํองคก์ร ท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

 หลกัปฏิบติัท่ี2 การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความ

ยัง่ยนื (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

  

 หลกัปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

 หลกัปฏิบติัท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

  (Ensure Effective CEO and People Management)  

 หลกัปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

 (Nurture Innovation and Responsible Business)  

 หลกัปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)  

 หลกัปฏิบติัท่ี 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

 หลกัปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)  

 

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร ท่ีสราง

คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of 

the Board) ประกอบดวย 4 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 1.1 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอการสราง

คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการให้มีการบริหารจดัการท่ีดี 

เพื่อใหบ้ริษทัมีความมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั 

 2) กาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสําคญัเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมทั้งใหค้วามสาํคญัในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

  3) ติดตาม ประเมินผล และทบทวนกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ติดตามการรายงานผลการดาํเนินงาน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 
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หลักปฏิบัติท่ี 1.2 หนาท่ีของคณะกรรมการในการกํากับดูแล และสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผล (Governance Outcome) ดงัต่อไปน้ี  

1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ

นอกจากคณะกรรมการจะให้ความสาํคญัต่อผลประกอบการทางการเงินแลว้ คณะกรรมการยงัยึดมัน่ใน 

 

 

กรอบการแข่งขนัท่ีเป็นไปตามกฎกติกา และจริยธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายในหลกัของ

ความโปร่งใส และเป็นธรรม  

2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้

ส่วนไดเ้สีย (Ethical and Responsible business) คณะกรรมการให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลใหก้รรมการ

ดาํรงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในฐานะผูน้าํ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมใน

องคก์ร โดยยึดหลกัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Good 

Corporate Citizenship) เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการ

จึงจดัใหมี้นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

โดยแจง้ใหรั้บทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate Resilience) เพื่อให้การ

ดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการจึงไดมี้การกาํกบัดูแลส่ือสารให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ และการเตรียมความพร้อมของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และมีการติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบตัท่ีิ 1.3 หนาท่ีในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลาในการปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างเพียงพอโดยมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจภายใตก้รอบและแนวทางของหลกัการตดัสินใจ

ทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคาํนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ขององคก์ร ตลอดจนผูมี้ส่วนได้

เสีย ทั้งยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั (Fiduciary Duties) ในการกาํกบั

ดูแลการบริหารงานของบริษทั ดงัน้ี 

 1) Duty of Care ซ่ึงกาํหนดใหก้รรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั

ในการบริหารจดัการกิจการต่าง ๆ ของบริษทั 

  2) Duty of Loyalty ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

ตอ้งไม่ยอมใหผ้ลประโยชน์ส่วนตวัมาก่อนผลประโยชน์ของบริษทั 
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 3) Duty of Obedience ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 4) Duty of  Disclosure ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส 

และตรงตามเวลา 

 

หลักปฏิบัติท่ี 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน 

 คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเองเป็นผูก้าํหนดขอบเขต

การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการ ตลอดจนติดตามดูแลให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

หลักปฏิบัติท่ี 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพื่อความยั่งยืน (Define 

Objectives that Promote Sustainable Value Creation) ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (Objectives) 

เปนไปเพื่อความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับการสรางคุณคาใหท้ังกิจการ ลูกคา 

ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการกาํหนดให้บริษทัมีเป้าหมายขององคก์รในการดาํเนินงานให้กิจการมีความ

มัน่คงเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้ พฒันาและทาํการตลาดใหก้บัผลิตภณัฑโ์ดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของลูกคา้เป็นหลกัโดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความซ่ือสัตย ์

โปร่งใสร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อเป็นองคก์รนาํดา้นธุรกิจประกนัชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์

และปวงชนในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความมัน่คงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอนันาํมาสู่

ความยัง่ยนืของกิจการ 
 

หลักปฏิบัติท่ี 2.2 กํากับดูแลใหม่ันใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธของ

กิจการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

คณะกรรมการกาํกับดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีดาํเนินการด้วยความมัน่คง เป็นท่ี

เช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้มาโดยตลอดและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการมุ่งตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั เพื่อเป้าหมายสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจดว้ย

การพฒันาดา้นกระบวนการทาํงาน ลดขั้นตอน ลดค่าใชจ่้ายในการทาํงานตลอดจนพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานดา้นการขาย และการบริการต่าง ๆ ให้กบัสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ 

ตวัแทน นายหน้า ธนาคารและกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทาํให้ลูกคา้ได้เขา้ถึง

ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทัไดง่้ายและครอบคลุมมากข้ึน อีกทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัว่าดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกนัภยั การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั และการ

ชดใชเ้งิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

 

หลักปฏิบัติท่ี 3 เ ส ร ิม ส ร า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  ( Strengthen Board Effectiveness)

ประกอบดวย 8 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.1 ค ว า ม รับ ผิด ช อ บ ใ น ก า ร กํา ห น ด แ ล ะ ทบ ท ว น โ ค ร ง ส รา ง ข อ ง

คณะกรรมการใหมีความเหมาะสม เพื่อนําพาองคกรไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1) บริษทัตอ้งกาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องคป์ระกอบ และจาํนวนกรรมการท่ี

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงลกัษณะ ขนาด ความซบัซอ้นของบริษทั มีการถ่วงดุลอาํนาจและความสามารถของ

กรรมการในการทาํงานร่วมกนัอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยประกนัชีวิตและตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนกาํหนด 

 2) คณะกรรมการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ เขา้ใจถึงคุณสมบติั

หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของตน และมีประสบการณ์หรือทกัษะท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัลกัษณะขนาดความ

ซับซ้อน และความเส่ียงของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัควรมีกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

 3) คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีจาํนวนไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและ

มีกรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 4) บริษทัจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่มี

ความหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบงแยกหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเปนอิสระกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

 1) ประธานคณะกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารเวน้แต่ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากสํานักงานกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัในการแกไ้ขปัญหาตามช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังาน คปภ.  

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัอย่าง

ชดัเจน เพือ่ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั ดงัน้ี 

 2.1) บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการ 

 (1) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 (2) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 (3) เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 

 (4) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการและกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย

หารือกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแลเร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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 (5) กาํกบั ติดตาม ดูแลให้มัน่ใจไดว้่า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 

 (6) หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการในการกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

และมีมาตรการในการกาํกบัดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 (7) ดูแลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรมและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 (8) จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการ

จะอภิปรายประเด็นสาํคญัอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบให้ความเห็นได้

อยา่งอิสระ 

 (9) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 2.2) บทบาทหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

 (1) กรรมการผูจ้ดัการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

 (2) มีอาํนาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมติัและรับผดิชอบการดาํเนินงานตามท่ีได้

กาํหนดไวต้ามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และมติท่ีประชุมของบริษทั รวมทั้งแผนและกลยทุธ์ทางธุรกิจ

การบริหารงบประมาณ การปฏิบติังาน การลงทุน และการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปล้ืองภาระของบริษทั 

 (3) มีอาํนาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการระดับปฏิบติัการชุดต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสมของลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ  

 (4) มีอาํนาจในการอนุมติัและจดัการค่าใช้จ่ายในจาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวไ้ม่เกิน

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตน ในกรณีท่ีตนอาจมีส่วนได้

เสีย หรือผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทั 

 (5)ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดม้อบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทนตนเอง 

ขอบเขตการมอบอาํนาจของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ทาํรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจอาจมี

ส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทั 

 2.3) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานตามข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และมติท่ีประชุมของบริษทั โดยกาํหนดกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กลยทุธ์และ

นโยบายท่ีสาํคญั ดูแลให้บริษทัมีกลไกในการควบคุม กาํกบัท่ีมีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดาํเนินงาน

ของบริษทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้างคุณค่าให้บริษทัอย่างเหมาะสมในระยะยาว มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธของบริษัท โดยทิศทาง นโยบาย และ       

กลยทุธ์ท่ีบริษทักาํหนดตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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 (1.1) กาํหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษทั รวมทั้ง

พิจารณาอนุมติันโยบายและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั โดยกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัคาํนึงถึงการดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและหลีกเล่ียงการรับความเส่ียงท่ีเกินกวา่ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

 (1.2) กาํกับดูแลให้บริษทัมีนโยบายการดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(Conflict of interest) เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทาํเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง หรือเกิดปัญหา

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการไม่คาํนึงถึงความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั  

 (1.3) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีนโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายในองคก์ร

(Whistleblowing policy and procedure) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและรายงานการกระทาํ

ท่ีอาจผดิกฎหมาย ขดัต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 (1.4) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร บุคลากรหลกัในหน่วยงานควบคุม และ

พนักงานในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีสําคญั (Major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะทอ้น

วตัถุประสงคแ์ละความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานโดยคาํนึงถึงความมัน่คงในระยะยาวของบริษทั รวมถึงไม่

สร้างแรงจูงใจในการทาํธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงมากเกินไปจนกระทบต่อความมัน่คงของบริษทัและ

ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

 (1.5) กาํหนดใหบ้ริษทัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบติัภายในบริษทั  

 (2) กํากับดแูลใหบริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคมุ ตดิตามและตรวจสอบ

ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 (2.1) กาํหนดโครงสร้างบริษทัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและการ

บริหารจดัการและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรหลกั

ในหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ อยา่งชดัเจน เพื่อใหมี้การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

  (2.2) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในตามท่ี

กฎหมายกาํหนดเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของบริษทั โดยคณะกรรมการตอ้งดูแลให้

บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเส่ียงท่ีสําคญั และควบคุมความ

เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งกาํกบัดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

 (2.3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการทาํหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ หรือดาํเนินการใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ภายใตข้อบเขต

แห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 ดงัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการ

ลงทุน คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํกบัดูแลการตลาดประกนัชีวิต

คณะกรรมการกาํกบัผลิตภณัฑ์ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็นและ
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เหมาะสมรวมถึงพิจารณาการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัต่อการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 (2.4) กาํกบัดูแลการสอบบญัชีของบริษทั โดยครอบคลุมถึงเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

  - พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

  - กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีจดัทาํรายงาน (Management Letter) และขอ้คิดเห็น

จากผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการ 

 - จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยทั้งน้ี ในกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ธุรกิจประกนัชีวิต การประเมินมูลค่าสํารองประกนัภยั และการดาํเนินธุรกิจประกนัภยัเป็นอย่างนอ้ย และ

ควรเป็นผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นสาํคญั 

 (2.5) กาํกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็น

ประจาํทุกปี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่คณะกรรมการยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ทั้งน้ี อาจกาํหนดใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานเป็นในรูปแบบของ

กรรมการองคร์วมทั้งคณะ หรือกรรมการเป็นรายบุคคลกไ็ด ้ 

 (2.6) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อ

สาธารณะ 

 (2.7) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและ

น่าเช่ือถือ และเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกาํกบั

ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

  (3) ติดตามกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทอยางตอเนื่อง ประกอบดวย

รายละเอียด ดงัตอไปนี ้

 (3.1) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 (3.2) กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์

และนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 (3.3) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีเงินกองทุนท่ีมัน่คงและเพียงพอรองรับการดาํเนิน

ธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือ

เคร่ืองมือท่ีใชดู้แลความเพียงพอของเงินกองทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง  

 (3.4) กาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารรายงานเร่ืองท่ีสาํคญัของบริษทั และมีกระบวนการ

ในการรายงานขอ้มูล เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัตามอาํนาจ หนา้ท่ี และความ

รับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
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 (3.5) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมโดยมีการกาํหนด

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายและชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิตอย่างชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผดิหรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้  
 

  2.4) กรรมการอิสระของบริษัท ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ี

ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดว้ย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีเขา้รับตาํแหน่ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของส่วนราชการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั 

  (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  

 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีเขา้รับตาํแหน่งทั้งน้ีให้

หมายความรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการ

กูห้รือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดทาํนองเดียวกนั ซ่ึง

เป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและ

ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ีเขา้รับตาํแหน่ง 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี

ปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผู ้

ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีเขา้

รับตาํแหน่ง 
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  (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการ ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ลูกจา้ง  พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจาํหรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 (9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้
  

 2.5) บทบาทหนาท่ีของกรรมการ 

 (1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัชีวิต กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบั

ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ และมติท่ีประชุมของบริษทั 

 (2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมัดระวงั คาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัท และผูเ้อาประกันภัยเป็นสําคัญ ต้องไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีกรรมการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือกระทาํการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 (3) เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการประชุม ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 

รวมถึงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น  

  (4) ตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ สมเหตุสมผล อยูบ่นพื้นฐานของการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ

สําหรับการตัดสินใจ ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีการประชุม

คณะกรรมการซ่ึงมีวาระท่ีกรรมการคนใดมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งแจง้ให้

คณะกรรมการทราบและไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจหรือลงมติในการประชุม

วาระนั้น 

 2.6) หนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร 

 ผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายท่ี

คณะกรรมการกําหนดเพื่อให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) นาํกลยุทธ์และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนดไปปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั 
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  (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินการให้บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียง มี

ระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีการ

ปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม   

  (3) มีการรายงานขอ้มูลท่ีสําคญัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ระดบัความ

เส่ียงของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  (4) กาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาหรือสายการรายงานท่ีเหมาะสม รวมถึง

การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานภายใตส้ายการบงัคบับญัชานั้นอยา่งชดัเจนใหเ้อ้ือต่อ

การบริหารจดัการความเส่ียง และการกาํกบั ควบคุม ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  (5) ส่งเสริมใหบ้ริษทัมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง ดูแลและควบคุมความเส่ียง

ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk  appetite) ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดรวมทั้งส่ือสาร

ใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 (6) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารเป็นประจําทุกปี โดย

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีคณะกรรมการกาํหนดไว ้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ  

 (7) ตอ้งไม่ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นพนักงานเต็มเวลาท่ีองคก์รอ่ืน เวน้แต่คณะกรรมการ

พิจารณาแลว้เห็นว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาท่ีองคก์รอ่ืนนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั

หนา้ท่ีใหบ้ริษทั 
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.3 กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปรงใส และชัดเจน 

เพื่อใหไดคณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดได 

 1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติั บุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเป็น

กรรมการจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการ 

อิสระทั้งคณะ ทาํหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และชัดเจน 

เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนด และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติั  

 2) คณะกรรมการสรรหา ไดมี้การจดัประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลเพื่อให้ไดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะทาํให้คณะกรรมการมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม และ พิจารณา

ประวติัของบุคคลท่ีทาํการสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป  

3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และไดค้าํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของกรรมการรายเดิมท่ีไดเ้สนอใหต่้อวาระ  
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หลักปฏิบัติท่ี 3.4 การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ 

 1) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการให้

มีโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะประเภทธุรกิจเดียวกนัและเหมาะสมกบัความ

รับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว  

 2) คณะกรรมการไดจ้ดัตั้งให้มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติั หรือขออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัประเภทธุรกิจเดียวกนั 

และจะคาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเพียงพอท่ีจะรักษา

กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้แต่ในขณะเดียวกนักต็อ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ย  

 3) คณะกรรมการจะเป็นผูอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและ

ไม่ใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาค่าตอบแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้ งค่าตอบแทนในอัตราคงท่ีและ

ค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบริษทั  

 4) คณะกรรมการไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึง

ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจาํนวนค่าตอบแทนดว้ย  
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.5 การควบคมุและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาท่ีและการจัดสรร

เวลาของกรรมการท่ีเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท และผูมีสวนเก่ียวของทุกคน 

 1) คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเอง 

 2) คณะกรรมการจดัให้มีการรายงานการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีใหเ้ป็นท่ีรับทราบ 

 3) คณะกรรมการไดก้าํหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ

ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการของบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.6 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการท้ังแบบราย

คณะและแบบรายบุคคล เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการทั้ งคณะและ 

รายบุคคลประจาํทุกปีโดยใชว้ิธีประเมินดว้ยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นใน

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินของ

คณะกรรมการจะถูกนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ  
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หลักปฏิบัติท่ี 3.7 สงเสริมใหกรรมการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของธุรกิจและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ และสนับสนุนใหกรรมการไดรับการเสริมสรางทักษะ และความรูสําหรับการปฏิบัติ

หนาท่ีกรรมการ 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัไดจ้ดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้

การให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการ และใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี  
 

หลักปฏิบัติท่ี 3.8 ควบคุมดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยและแตงตั้งเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ เพื่อเปนการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญของ

คณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อคร้ัง และไดส่้ง

หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กรณีท่ีกรรมการ

ไม่สามารถเขา้ประชุมไดใ้หแ้จง้สาเหตุกบัเลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการทราบก่อนการประชุมในคร้ังนั้น ๆ 

และเลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการจะตอ้งแจง้ผลการประชุมใหก้รรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 

2) คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุม

เพื่อให้ขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพือ่เป็นโอกาสในการพิจารณา

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

3) คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีสําคญัและขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดจ้ากกรรมการ

ผูจ้ดัการ เลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย  

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ 

ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น และเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยให้คาํแนะนาํเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเพื่อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  

เลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการ ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

สมํ่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 

หลักปฏิบัติท่ี 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management)ประกอบดวย 4 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 4.1 การดําเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงท่ี

จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย  

1) บริษทัไดจ้ดัทาํแนวทางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื่อใหน้โยบายการ

บริหารจดัการมีความต่อเน่ืองในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในตาํแหน่งสาํคญัรับทราบวา่ตนมี 
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หน้าท่ีตอ้งส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาท่ีบริษทักาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนและขั้นตอนการ

ทาํงาน รายละเอียดของงานท่ีคา้ง วิธีการ ติดต่อส่ือสารเพื่อขอขอ้มูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษทั

รับทราบ เม่ือตนเองจะพน้จากตาํแหน่ง ทั้งน้ีบริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบใน

ตาํแหน่งงานท่ีสําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสมและสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังานวา่การดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  

2) คณะกรรมการมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง

ไดรั้บการอบรมและพฒันา เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  
 

หลักปฏิบัติท่ี 4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

บุคลากรในองคกร  

1) คณะกรรมการไดก้าํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรทุกระดบัในองคก์รเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง  

1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั 

1.2) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการจะคํานึงถึงปัจจัย

ค่าตอบแทนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

1.3) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และรับทราบโดยทัว่กนั  

2) คณะกรรมการเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

ของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองดงัน้ี  

2.1) เห็นชอบในหลกัเกณฑก์ารประเมินกรรมการผูจ้ดัการโดยเกณฑก์ารประเมินผลงาน

เป็นท่ีน่าพอใจต่อการบริหารงาน โดยสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์ และผลประโยชนข์อง

กิจการในระยะยาว 

2.2) มีการประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี 

2.3) อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน

การปฏิบติัหนา้ท่ี และปัจจยัอ่ืนประกอบควบคู่กนัไป 

3) คณะกรรมการเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน และ

อนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

หลักปฏิบัติท่ี 4.3 สรางความเขาใจในโครงสราง และความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจจะมี

ผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ  

คณะกรรมการเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และควบคุมดูแลใหมี้การเปิดเผย ขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

การควบคุมกิจการ  
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หลักปฏิบัติท่ี 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ

ประสบการณและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคกร  

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทั 

โดยสนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทาํงาน 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยทุธ์ขององคก์ร และสภาพการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ เพื่อจะไดน้าํความรู้ความสามารถมาพฒันาตนเอง และองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีการจดัตั้ง

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมเงินอยา่งเพียงพอสาํหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้ง

สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการเงิน 

 

หลักปฏิบัติท่ี 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 

and Responsible Business) ประกอบดวย 3 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 5.1 การใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแก

ธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม  

คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม พฒันาศกัยภาพดา้นระบบการบริการ และมีการขยายช่องทางการขายเพื่อรองรับการ

ให้บริการลูกคา้และคู่คา้อย่างทัว่ถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงบริษทัมุ่งเน้นและให้

ความสําคญัต่อลูกคา้และบุคคลอ่ืน ๆ เป็นหลกัโดยให้ความสําคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัมีการคุม้ครองความปลอดภยัของระบบขอ้มูลดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศของ

ลูกคา้ และผลิตภณัฑท่ี์ไม่สนบัสนุนการกระทาํผดิต่อกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  
 

หลักปฏิบัติ ท่ี  5.2 ฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมและสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational plan)  

คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปดว้ย ความยัง่ยืน และสะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operation Plan)

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดาํเนินการสองคลอ้งกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผน        

กลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ 

1) คณะกรรมการตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยคาํนึงถึงสิทธิ

ตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าสิทธิดงักล่าว ไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติั

อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ตลอดจนคาํนึงถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนั 

ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
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2) คณะกรรมการสนบัสนุนให้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของรายงานประจาํปี  

3) คณะกรรมการดาํเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนท่ีผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ

รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน

หรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

4) คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังาน หรือผู ้

แจง้เบาะแสในเร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั หรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม โดยบริษทัได้

กาํหนดไวใ้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
 

หลักปฏิบัติท่ี 5.3 จัดใหมีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องคกร รวมท้ังดูแล ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ

ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

1) คณะกรรมการจดัให้มีคณะทาํงานและท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นผูมี้

ความรู้ ความสามารถ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั เพื่อให้คาํปรึกษา แนะนาํ 

สนับสนุน ส่งเสริมการพฒันา การออกแบบและเป็นผูว้างแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและ

สารสนเทศของบริษทัทั้ งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของบริษทั มุ่งหวงัให้เกิดการพฒันา

ปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนาํเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆ เขา้

มาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษทั โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจและสภาวะทาง

เศรษฐกิจ  

 2) คณะกรรมการจดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและ

จดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้คณะทาํงานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ จดัทาํ

รายงานความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ 

 3) คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชเ้ป็นมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในการใช้

ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รในการรักษาความลบั รักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้ง

ป้องกนัไม่ใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control)ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทําให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทัมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อ

บริษทั ทั้งการประเมินความเส่ียง ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ี 
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เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง

และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและกลัน่กรองให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียง

ท่ียอมรับไดข้องบริษทัท่ีกาํหนดไวเ้พื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการและใหทุ้กหน่วยงานทาํการทบทวนประเมินความเส่ียง และดชันีช้ีวดัความเส่ียง

ของตนเองปีละ 1 คร้ัง ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อรวบรวมและสรุปรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ 
 

หลักปฏิบัติท่ี 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางอิสระ  

คณะกรรมการไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบดว้ย กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่

สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั้ งหมด กรรมการอิสระท่านหน่ึงท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการทาํหนา้ท่ี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบตามขอ้บงัคบั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบครบถว้นตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดก้าํหนดหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแนวปฏิบติัของหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของ

บริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2557 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2563  

 

หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) ประกอบดวย 5 หลักปฏิบัตยิอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 7.1 คณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบใหการจัดทํารายงานทางการเงินและ

การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และเปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวของ 

 1) คณะกรรมการ ดูแลให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ และมีจาํนวนท่ีเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในการใหค้วามเห็นชอบ 

การเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

1.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี 

เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 

1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั  
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2) คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงินรายงานประจาํปีท่ีสะทอ้น

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคาํอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายการจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 
 

หลักปฏิบัติ ท่ี  7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และ

ความสามารถในการชําระหนี ้

คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และ

รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วหากมีสัญญาณ

บ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบระบบเตือนภยัล่วงหน้าทางการเงิน (Early Warning 

System) การดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงท่ีเพียงพอในการรองรับความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการประกอบธุรกิจตามเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(สาํนกังาน คปภ.) กาํหนด และใชเ้ป็นมาตรการสาํคญัในการกาํกบัดูแลธุรกิจขององคก์ร เพื่อใหก้ารประกอบ

ธุรกิจดาํเนินไปอยา่งมัน่คง และมีประสิทธิภาพ  
 

หลักปฏิบัติท่ี 7.3 การจัดทําแผน และกลไกในการแกไขปญหาทางการเงิน หากกิจการ

ประสบปญหาทางการเงิน  

คณะกรรมการ มีการติดตามดูแลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัอยา่งใกลชิ้ด 

ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจดัให้มีระบบการ

บริหารความเส่ียงในการดาํเนินงานทุกดา้นของบริษทั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํ

หน้าท่ีกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการ พร้อมทั้ งกาํกับดูแล ทบทวนและให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบาย วิธีปฏิบติัมาตรฐานกลยุทธ์ และการช้ีวดัความเส่ียงโดยรวมท่ีครอบคลุมทั้ง

องค์กร รวมถึงการติดตามฐานะเงินกองทุน ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ี

กาํหนดเพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษทั และรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ 
 

หลักปฏิบัติท่ี 7.4 จัดใหมีหนวยงานลงทุนเพื่อทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการติดตอ ส่ือสาร

ระหวางบริษัท กับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการส่ือสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

หลักปฏิบัติท่ี 7.5 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลของบริษัท  

คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร ซ่ึงโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัสาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ ของบริษทั อยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  
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หลักปฏิบัติท่ี 8 ส นั บ ส นุ น ก า ร มี ส ว น ร ว ม แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร กั บ ผู ถื อ หุ น ( Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย 
 

หลักปฏิบัติท่ี 8.1 การเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท  

1) คณะกรรมการดูแลและตระหนักในทุกประเด็นท่ีสําคญั ทั้ งประเด็นท่ีถูกกาํหนดใน 

กฎหมาย และประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และ/หรืออนุมติัในเร่ืองสาํคญันั้น ๆ  

2) คณะกรรมการมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้  

3) คณะกรรมการส่งเสริมใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยการใช ้Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนบัคะแนน และแสดงผลเพื่อ

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทัพร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสม 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและสอบถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้ 

5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสาร

เพิ่มเติมในท่ีประชุม ซ่ึงถือวา่เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

6) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  

7) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม วิธีการประชุม การ

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง  

8) ในวาระการเลือกตั้ งกรรมการ ประธานท่ีประชุมจะให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้ ง

กรรมการเป็นรายบุคคล  

9) มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

คะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวาระให้

ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม  
 

หลักปฏิบัติท่ี 8.2 ดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุม และรายงานการประชุมเปนไปอยาง

ถูกตองและครบถวน 

คณะกรรมการของบริษทัดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสัดส่วนท่ีกรรมการท่ีเขา้ร่วม และท่ี

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน  

3) ประเดน็คาํถามคาํตอบในท่ีประชุม   
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นโยบายความยั่งยืน 
 

การดาํเนินธุรกิจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายดา้น นาํมาซ่ึงความเส่ียงและโอกาส ดงันั้นธุรกิจ

ตอ้งปรับตวัและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อใหส้ามารถอยูร่อด และเติบโตไดอ้ยา่งมัง่คงและยัง่ยนื การพฒันา

องค์กรสู่ความยัง่ยืน จึงเป็น “เร่ืองสําคญั” ท่ีทุกธุรกิจตอ้งบรูณาการและขบัเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง

สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบตามบริบทองคก์ร โดยยึดถือแนวคิดการจดัการสมยัใหม่มาเป็นกรอบในการคิด 

ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาอยา่งย ัน่ยนื (Sustainable Development) 

2. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management) 

3. ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รและทฤษฎีวา่ดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

(Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory) 

4. ความสามารถในการตรวจสอบไดข้ององคก์ร (Corporate Accountability Theory) 

5. กลยทุธ์และความสามรถในการแข่งขนั (Strategy competitive Advantage) 
 

บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะดาํเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทน

ท่ีดี สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจประกนัชีวิต ควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคม อนัจะนาํไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รสืบไปโดยมี

นโยบายความยัง่ยนื ดงัน้ี 

1. ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. กาํหนดกลยทุธ์และรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ยืนโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจปัจจยัการเปล่ียนแปลงโอกาส และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัขององคก์ร รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดมูลค่าทาง

ธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย โดยคาํนึงถึง

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวเพื่อนาํไปสู่การเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื 

4. ติดตามดูแลการจดัสรรทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยคาํนึงถึงผลกระทบของการใชท้รัพยากร การพฒันาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) และการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

5. เปิดเผยขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยืน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทาง

การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

และผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้ง

แจง้ใหบ้ริษทั ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่มีส่วนร่วม

ในการพิจารณา รวมถึงอาํนาจการอนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทักาํหนดให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั 
2. บริษทักาํหนดให้มีการจดัทาํโครงสร้างและขั้นตอนการดาํเนินกิจการท่ีชดัเจน โปร่งใส เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

3. บริษทักาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการกิจการของบริษทั การปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทัได ้เช่น 

- การร่วมถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษทั 

- การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบัผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั 

- การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรึกษาของผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทั หรือ

ลูกคา้ของบริษทั 

- การทาํการคา้สินคา้หรือการใหบ้ริการกบับริษทัโดยตรง หรือทาํการผา่นผูอ่ื้น เป็นตน้ 

อน่ึง กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผ่านเลขานุการสํานักงาน

คณะกรรมการ ตามแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทักาํหนด 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง หรือบุคคล หรือ

นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบริษทั หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ดว้ย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั 
5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอาศยั

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั เช่น แผนงาน รายได ้ผลประโยชน์ มติท่ีประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ 

การประมูลราคา รวมไปถึงขอ้มูลสาํคญัของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทาํให้บริษทัไดรั้บความ

เสียหายหรือไม่กต็าม และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
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6. บริษทักาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํให้ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณา

รายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระนั้น 

7. บริษทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษทัเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในการถือ

ปฏิบติัดว้ย 
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นโยบายดานสิทธิมนุษยชน 
 

หลกัช้ีแนะของสหประชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights: (UNGPs) พฒันาข้ึนโดยศาสตราจารย ์John Ruggie ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการ

แห่งสหประชาชาติดา้นสิทธิมนุษยชนกบับรรษทัขา้มชาติและองคก์รเอกชน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั

ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนจากธุรกิจ ตลอดจนกาํหนดให้มีการเยียวยาเม่ือเกิดความเสียหายต่อสิทธิของ

ประชาชน อยา่งไรก็ตาม หลกัการน้ีไม่ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศ ไม่มีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ดงันั้น 

การรับหลกัการไปปฏิบติัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของความสมคัรใจ ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ดงัน้ี 

เสาหลักท่ี 1 คุม้ครอง (Protect) หมายถึง รัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ไม่วา่จากองคก์รของรัฐเองหรือองคก์รภาคธุรกิจ 

เสาหลักท่ี 2 เคารพ (Respect) หมายถึง บุคคลและองค์กรท่ีประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ประเภทใดหรือขนาดใดกต็าม ยอ่มมีความรับผดิชอบท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชน 

เสาหลักท่ี 3 เยยีวยา (Remedy) หมายถึง การแกไ้ข ฟ้ืนฟู ชดเชยเม่ือเกิดผลกระทบหรือมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนท่ีเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ ทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจตอ้งมีกลไกในการเยียวยาท่ีมี

ประสิทธิผล 
  

บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจโดยตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้

ความสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ยึดหลกัสิทธิมนุษยชน ให้ความสาํคญัถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ทั้งยงั

ดูแลคุณภาพชีวิตของพนกังานใหมี้ความสุขในการทาํงาน โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชน 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ 

ศาสนา เพศ อาย ุสีผวิ การศึกษา ชาติตระกลู หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

2.  เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการทาํงาน ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

3. ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่เปิดเผยหรือส่งขอ้มูลไปยงั

บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

4. ใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเก่ียวกับค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5. ไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นไม่ใชแ้รงงานเดก็และต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

6. ไม่ละเลย เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

โดยตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้ไปยงัช่องทางท่ีกาํหนดไว ้(Whistleblowing) 

7. ผูท่ี้กระทาํการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทั โดยจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัตามกฎระเบียบบริษทัต่อไป 
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นโยบายการดูแลขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิด และการคุมครองผูใหขอมูล 
 

คณะกรรมการให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

ตลอดจนนโยบายและระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้งัคบับญัชาของฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงฝ่ายบริหาร

และพฒันาทุนมนุษยแ์ละฝ่ายบริหารจะเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน ดูแล รวมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติั

ตามนโยบายของบริษทัรวมถึงกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานหรือผูร้้องเรียนซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้พนักงานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเต็มใจ ซ่ือสัตยสุ์จริต ดาํเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใสและไม่ให้มีการกระทาํผิด การทุจริตคอร์รัปชนั หรือการละเมิดสิทธ์ิใด ๆ เกิดข้ึนในบริษทั หาก

พนกังาน บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกปฏิบติัหรือพบเห็นการปฏิบติัอนัขดัต่อนโยบายท่ีบริษทัมุ่งมัน่

ดงักล่าว บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการดูแลขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผิด และการคุม้ครองผูใ้ห้

ขอ้มูลไวร้องรับดงัน้ี 

 1. บริษทัจดัให้มีช่องทางท่ีปลอดภยัและเขา้ถึงไดส้ะดวกรวมถึงกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน

(Whistleblowing System) เพื่อให้พนักงาน บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนถึงความ

เสียหายท่ีตนไดรั้บ หรือแสดงขอ้กงัวล/รายงานสถานการณ์ท่ีมีขอ้สงสัย ตลอดจนแจง้เบาะแสการกระทาํผิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมถึงสามารถขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งน้ีขอ้มูลท่ีรับแจง้ถือเป็นความลบั ผูใ้ห้ขอ้มูลและผูท่ี้ให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงจะไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ถูกลงโทษและไม่ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการร้องเรียนหรือการ

แจง้เบาะแส “การกระทาํผิด (Misconduct)” หมายถึง การทุจริตคอร์รัปชนั การฉ้อฉล การละเมิดกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอกกาํหนด และ/หรือการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย 

มาตรการ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบติัท่ีบริษทักาํหนด 

 1.1 การทุจริต หมายถึง การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้

หรือชอบดว้ยกฎหมายแก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 1) การคอร์รัปชนั (Corruption) คือ การกระทาํท่ีให ้ขอให ้หรือรับว่าจะใหเ้งินสด ส่ิงของ 

หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ ภาครัฐ เจา้หนา้ท่ีรัฐ บริษทัเอกชน เจา้หนา้ท่ีองคก์รเอกชน หรือสหกรณ์ เพื่อจูงใจ

ให้กระทาํการหรือไม่กระทาํการ หรือประวิงการกระทาํอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี และมีเจตนาเพื่อซ้ือความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย ซ่ึงอาจรวมถึงการให้หรือรับสินบน (Bribery) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political 

Contribution) การขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การข่มขู่/การเรียกร้องผลประโยชน์ 

(Economic Extortion) การจดัซ้ือจดัจา้ง (Procurement) 
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 2) การละเมิดในทรัพยสิ์นของบริษทั (Asset Misappropriation) คือ การนาํทรัพยสิ์นของ

บริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไดแ้ก่ การยกัยอกเงินหรือทรัพยสิ์น (Theft of Cash/Inventory/Other  

Asset) การเบิกจ่ายเงินโดยใช้ข้อมูลเท็จ (Fraudulent Disbursements) การใช้ทรัพย์สินผิดวตัถุประสงค์ 

(Misuse) 

 3)  การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Financial Statement Fraud) คือ การแสดงรายงานสูง

หรือตํ่ากว่าความเป็นจริง (Over/Understatement) การปกปิดหรือบิดเบือนขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงิน (Information Asymmetry)                                             

 1.2  การฉ้อฉล หมายถึง การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํโดยทุจริต เจตนาหลอกลวง 

เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรไดห้รือไม่ชอบดว้ยกฎหมายแก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการ

ฉอ้ฉลเป็นผูก้ระทาํเอง หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูก้ระทาํกต็ามซ่ึงไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้ความเทจ็ หรือปิดบงัขอ้ความ

จริง หรือปกปิดขอ้มูลท่ีควรไดรั้บการเปิดเผย 

 2. บริษทัจดัใหมี้มาตรการ/ระเบียบ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบติัประกอบนโยบายน้ีอยา่งเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งส่ือสารแก่พนกังาน บุคคลภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บทราบและนาํไป

ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํผิดท่ี

เก่ียวขอ้งกับบริษทัโดยจะตอ้งแจง้เบาะแสไปยงัช่องทางท่ีบริษทักาํหนดไวแ้ละให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
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แนวปฏิบตัปิระกอบการดําเนินนโยบาย 

การดูแลขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิด และการคุมครองผูใหขอมูล 
 

1.  เกณฑขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิดท่ีจะไดรับการพิจารณาตอบสนองจัดการ 

 บริษทั พึงดูแลตอบสนองขอ้มูลท่ีแจง้เขา้มาตามลาํดบัความสาํคญัในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง

กฎหมายและขอ้บงัคบัตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกาํหนดเกณฑข์อ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสท่ี

บริษทัจะพิจารณาตามนโยบายฉบบัน้ี มีดงัน้ี 

 1.1  ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดต่อหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีหรือจริยธรรมธุรกิจของ

บริษทัซ่ึงรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชนั 

 1.2 ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้เก่ียวกบัการฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือ

ปฏิบติัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งท่ีเกิดจากภายในซ่ึงกระทาํโดยกรรมการผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัและ

ท่ีเกิดจากภายนอกซ่ึงกระทาํโดยลูกคา้ บริษทันายหนา้ประกนัชีวิตหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอนัจะทาํให้บริษทั

เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ 

 1.3 ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมายหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม 

 1.4 ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับนโยบายการดาํเนินงาน และนโยบายบญัชีและการเงิน ของบริษทัท่ี

กาํหนดไวแ้ลว้ 

 1.5 ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัรายการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือ

รายการเก่ียวโยง (Connected Transaction)  

 1.6 ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบังบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงเกิดจากการกระทาํโดยมิ

ชอบหรือมีการตกแต่งรายงานทางการเงิน 

 1.7 ขอ้ร้องเรียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดเพิ่มเติม 
 

2. ชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิด 

 บริษทัไดป้ระกาศแจง้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระทาํผิดไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน นักลงทุนบุคคลภายนอก กรรมการ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผิดท่ีเขา้ข่ายเกณฑก์ารพิจารณาตามขอ้ 1 โดยผ่านช่องทาง 

ดงัน้ี 

- ชองทางแจงขอรองเรียน สามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดมายงัประธานกรรมการผ่านทาง

สาํนกังานคณะกรรมการ โดยส่งจดหมายจ่าหนา้ซองถึงเลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการ มายงัสาํนกังาน

บริษทั หรือโทรศพัท ์02-379-5099 ต่อ 1110 หรืออีเมล sec_board@sahalife.co.th 

- ชองทางการแจงเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดมายงัประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบผ่านทางสํานักงานตรวจสอบภายในและกาํกบักิจการ โดยส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มาย ังสํานักงานบริษัท หรือโทรศัพท์ 02-379-5099 ต่อ 1102 หรืออีเมล 

audit_compliance@sahalife.co.th 
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 3. วิธีการแจงขอมูล 

 3.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลควรแจง้ขอ้ร้องเรียน/เบาะแสการกระทาํผิดตามช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ี

กาํหนดไวพ้ร้อมทั้งระบุตวัตนของผูแ้จง้อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือผูร้้องเรียน เร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสการ

กระทาํผิด และขอ้มูลการติดต่อกลบั โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิอาจไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีมาในรูปของ

บตัรสนเท่ห์ 

3.2 ผูใ้ห้ข้อมูลควรระบุช่ือบุคคลและเหตุการณ์ท่ีต้องสงสัยตลอดจนรายละเอียดท่ีอาจเป็น

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบขอ้เท็จจริงรวมทั้งจาํเป็นตอ้งแจง้ช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลและวิธีการติดต่อกลบัเช่นอีเมล

หรือเบอร์โทรศพัท ์เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจไม่มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น

หรือต่อบริษทั  
 

 4. การดําเนินการของบริษัท 

 4.1 ขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 1 เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน และ

กลัน่กรองขอ้เทจ็จริงในเบ้ืองตน้วา่เขา้หลกัเกณฑข์อ้ร้องเรียนฯ ตามขอ้ 1 และมีขอ้มูลท่ีเพียงพอหรือไม่  

   ในกรณีขอ้มูลไม่เพียงพอจะส่งเร่ืองไปยงัสาํนกังานตรวจสอบภายในและกาํกบั

กิจการ หรือคณะทาํงานสอบสวนขอ้เท็จจริงท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อดาํเนินการสอบสวน

ขอ้เท็จจริง โดยตอ้งดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ซ่ึงรวมถึงแนวทางแกไ้ข

หรือบทลงโทษ (หากมี) ภายใน 30 วนั ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั 

 ขั้นตอนท่ี 2 เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการสรุปรายงานเร่ืองร้องเรียน และผลการ

สอบสวนและบทลงโทษ (หากมี) เสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการภายใต้กรอบของ

กฎระเบียบของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหา้มมิให้เลขานุการสาํนกังานคณะกรรมและสาํนกังาน

ตรวจสอบภายในและกาํกบักิจการ หรือคณะทาํงานสอบสวนขอ้เทจ็จริงให้ขอ้มูลการแจง้เร่ืองร้องเรียน การ

ดาํเนินสืบสวน และผลการสืบสวนแก่ผูท่ี้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  ขั้นตอนท่ี 3 เลขานุการสาํนกังานคณะกรรมการแจง้ตอบรับพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/ผลการ

สอบสวนขอ้เทจ็จริง และผลการดาํเนินการไปยงัผูแ้จง้ร้องเรียนภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ือง

ร้องเรียน 

  4.2 ขั้นตอนการรับแจงเบาะแสการกระทําผิด 

 ขั้นตอนท่ี 1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเร่ืองท่ีไดรั้บการแจง้เบาะแสการ

กระทาํผิดและกลัน่กรองขอ้เท็จจริงในเบ้ืองตน้ว่าเขา้หลกัเกณฑ์ขอ้ร้องเรียนฯ ตามขอ้ 1 และให้ขอ้มูลท่ี

เพียงพอหรือไม่พร้อมทาํความเห็นเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นและ

สัง่การวา่ตอ้งดาํเนินการสอบสวนต่อหรือไม่  

 ขั้นตอนท่ี 2  สํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับกิจการ หรือคณะทํางานสอบสวน

ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดาํเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จริงและรายงานผลการสอบสวน

ซ่ึงรวมถึงแนวทางแกไ้ขหรือบทลงโทษ (หากมี) ภายใน 30 วนัยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั 
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 ขั้นตอนท่ี 3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนาํรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ 

(หากมี) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยห้ามมิให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน

สอบสวนใหข้อ้มูลการแจง้เร่ืองร้องเรียน การดาํเนินสอบสวน และผลการสอบสวนแก่ผูท่ี้มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยในกรณีน้ีให้

แจง้ไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 ขั้นตอนท่ี 4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงจากการ

แจง้เบาะแสการกระทาํผดิต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการภายใตก้รอบของกฎระเบียบของบริษทั และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขั้นตอนท่ี 5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแจง้ผลการสอบสวนขอ้เทจ็จริงและผลการ

ดาํเนินการไปยงัผูแ้จ้งเบาะแสการกระทาํผิดภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
  

 5. การรักษาความลับและการคุมครองผูใหขอมูล 

 5.1 บริษทัจดัให้มีการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน/ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต โดยจะ

คุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ให้ไดรั้บผลกระทบในทางลบรวมถึงปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ

ขอ้มูลใด ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็น

การเปิดเผยตามคาํสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสัง่ศาล หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 5.2 พนกังานบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความโปร่งใส ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั 

และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัจะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ให้ถูกลงโทษ ไม่เลิกจา้ง ไม่ลดตาํแหน่งงาน  

ไม่ปรับเปล่ียนลักษณะงาน/สถานท่ีทาํงานให้ด้อยลง ไม่พักงาน ไม่ปล่อยให้มีการข่มขู่/รบกวนการ

ปฏิบติังาน แมก้ารกระทาํนั้นจะส่งผลใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจกต็าม 

 5.3 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานบริษัทเลิกจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือข่มขู่ว่าจะ

ดาํเนินการต่าง ๆ จากการท่ีพนกังานไดร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ หากผูใ้ดกระทาํการดงักล่าว

จะถูกลงโทษทางวินยั 

 5.4 ผูร้้องเรียน/ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือถูกกระทาํการตามขอ้ 5.3 สามารถแจง้

ร้องเรียนไดต้ามช่องทางการร้องเรียนท่ีกาํหนดไว ้
 

 6. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 6.1 คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายบริหาร 

  สอบทานให้บริษทัมีนโยบายดูแลขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผิดและการคุม้ครอง

ผูใ้ห้ขอ้มูล รวมถึงกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นโยบายการ

ดูแลขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผดิ และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลบริษทั  
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 6.2  เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1)  ดูแลช่องทางรับขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผดิ และใหค้าํปรึกษาเร่ืองนโยบายและ

แนวปฏิบติั 

 2)  รับขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผิด มากลัน่กรองและคดัแยกเพื่อดาํเนินการตาม

ขั้นตอน 

 3)  กาํกับดูแลให้มัน่ใจว่าทุกเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสท่ีเขา้หลกัเกณฑ์และมีขอ้มูลเพียง

พอท่ีจะไดรั้บการพิจารณาตอบสนองจดัการตามนโยบายฉบบัน้ี 

 4)  แจง้สถานะความคืบหน้าเก่ียวกบัการดาํเนินการให้ผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแสทราบเพื่อ

แสดงถึงการใหค้วามสาํคญัต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

 5) รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบ 

6.3 หน่วยงานสอบสวน 

 1) หน่วยงานสอบสวนคือหน่วยงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยขอ้ร้องเรียน/

เบาะแสแต่ละประเภท ไดแ้ก่ สํานักกฎหมายและสํานักงานตรวจสอบภายในและกาํกบักิจการ หรือบุคคล

หรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการโดยผา่นความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือจากกรรมการให้เป็นกรรมการสอบสวนแลว้แต่กรณี และตอ้งเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการสอบสวน 

 2) ดาํเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จริงจดัทาํรายงานผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษ (หาก

มี) กลบัไปยงัเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้รายงานต่อ

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาบทลงโทษ และรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการต่อไป 
 

7. การจัดทําทะเบียนและการรายงาน 

 7.1 การจดัทาํทะเบียน 

  เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัทาํ

ทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ และจดัทาํรายงานสรุปการรับแจง้ขอ้มูลการกระทาํ

ผิดทั้งหมดของบริษทัทั้งท่ีไดพ้ิจารณาแลว้หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน ให้คณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 7.2  การรายงาน 

1)  ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต ฉ้อฉล และคอร์รัปชันให้รายงานผลการสอบสวน

ขอ้เท็จจริงและผลการดาํเนินการต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทนัทีท่ี

สรุปผลการสอบสวน กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือการกระทาํใดซ่ึงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงินผลการ

ดาํเนินงานหรือช่ือเสียงของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการเพื่อ

ดาํเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร      

หากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
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ตรวจสอบกาํหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทาํดงักล่าวต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ 

 2)  ขอ้ร้องเรียนนอกจากขอ้ 1) ใหร้ายงานสรุปผลการรับเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํ

ผดิต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 
 

8. การทบทวนนโยบาย 

 บริษทัจะจดัใหมี้ทบทวนนโยบายการดูแลขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสการกระทาํผดิ และการคุม้ครอง

ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี หากผูร้้องเรียนประสงค์จะร้องเรียนผ่านทางช่องทางอ่ืนนอกเหนือจาก

ช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทได้กําหนดข้ึนตามนโยบายฉบับน้ี สามารถร้องเรียนมายงัประธาน

กรรมการผ่านทางเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ โดยส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุการสํานักงาน

คณะกรรมการมายงับริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 36/186 ถนนมอเตอร์เวย ์แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือโทรศัพท์ 02-379-5099 ต่อ 1110 หรืออีเมล 

sec_board@sahalife.co.th  
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