คานิยมองคกร Core Values: SAHA LIFE

S - Synergy
A - Ability
H - Honest
A - Accountability
L - Legal Framework
I - Integrity
F - Fairness
E - Effectiveness and Efficiency

สร้างพลังร่ วมกัน
ขีดความสามารถ
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส
ความพร้อมรับผิดต่อผลการบริ หาร
การปฏิบตั ิตามกรอบกฎหมาย
ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

วิสัยทัศน (Vision)

เป็ นองค์กรนําด้านธุ รกิจประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชนในการ
เสริ มสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และความมัน่ คงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ (Mission)
1. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ธุรกิ จประกันชี วิตมีบทบาทสําคัญในการสร้ างเสริ มความแข็งแกร่ งของ
ระบบสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทัว่ ไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน โดยการพัฒนาสิ นค้าผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความต้องการของสหกรณ์หรื อผูบ้ ริ โภคไว้บริ การเพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจ รวมถึงการขยายเครื อข่ายการตลาดให้ครอบคลุม
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนการออมเงินและการคุม้ ครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ หรื อผูเ้ อาประกันภัยทัว่ ไป
ให้มีหลักประกันที่มน่ั คง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ ยงในกรณี ที่สมาชิกผูก้ ูเ้ งินจากสหกรณ์ตอ้ งจากไปก่อนเวลา
อันควร เสริ มสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ไทย
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และสังคมอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์
ทั้งในระดับชุมชนและประเทศรวมถึงรณรงค์ส่งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย
4. พัฒนาเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและระบบการบริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
การประกอบธุ รกิ จประกันชี วิต มีการเชื่ อมโยงข้อมูลกับส่ วนงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการ และการนําธุรกิจก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
5. สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทํางานแบบมืออาชี พ เพื่อให้กา้ วทันวิทยาการสมัยใหม่
มุ่งเน้นการทํางานเป็ นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริ ษทั
6. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้บริ ษทั มีผล
ประกอบการที่ดี สร้างความมัน่ คงแก่องค์กร สหกรณ์ ผูเ้ อาประกันภัย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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นิยามของคําที่สําคัญ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)

หมายความว่า

ความสัมพันธ์ในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไก
มาตรการที่ ใ ช้ก ํา กับ การตัด สิ น ใจของคนใน
องค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
(Objectives)
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณา
อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผล
การดําเนินงาน

กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good CorporateGovernance Framework)

หมายความว่า

หลั ก ปฏิ บ ั ติ สํ า หรั บ คณะกรรมการ เพื่ อ ให้
ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความ
รั บผิดชอบในฐานะเป็ นผูน้ ําขององค์กรที่ ตอ้ ง
กํา กับ ดู แ ล ให้ มี ก ารบริ หารจัด การที่ ดี และ
นําไปใช้ใ นการกํากับดู แ ลให้ บริ ษ ัทมี ผ ลการ
ดํา เนิ น งานที่ ดี ใ นระยะยาว น่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ บ ริ ษ ัท อย่า ง
ยั่ง ยื น ซึ่ งประกอบด้ ว ยการกํา หนดทิ ศ ทาง
นโยบาย และกลยุทธ์ของบริ ษทั การกํากับดูแล
ให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการและกลไกในการ
ควบคุ ม กํากับ และตรวจสอบที่ มีประสิ ทธิ ผล
และการติ ดตามกํากับดู แลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง

บริ ษทั
(Saha Life InsurancePublic Company)

หมายความว่า

บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
(Board of Directors)

หมายความว่า

คณะกรรมการบริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
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กรรมการ
(Committee)

หมายความว่า

ผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(Executive Directors)

หมายความว่า

กรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ งเป็ นผู ้ บ ริ หาร
กรรมการที่ ทํ า หน้ า ที่ รั บผิ ด ชอบใ นกา ร
ดํ า เนิ นการใด ๆ เยี่ ย งผู ้ บ ริ หาร และให้
หมายความรวมถึ งกรรมการที่ มีอาํ นาจลงนาม
ผู ก พัน เว้น แต่ จ ะแสดงได้ว่ า เป็ นการลงนาม
ผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
อนุ ม ัติ ไ ว้แ ล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกั บ
กรรมการรายอื่น

ผูจ้ ดั การ
(Chief Executive Officer
/Managing Director)

หมายความว่า

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
เป็ นผูด้ ู แลรั บผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างใดก็ตาม

ผูบ้ ริ หาร
(Chief Executive)

หมายความว่า

ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับ ต่ อ จากผูจ้ ัด การลงมา ผู ซ้ ่ ึ งดํา รงตํา แหน่ ง
เทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่
ทุ ก ราย และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู ้ ด ํ า รง
ตํา แหน่ ง ระดับ บริ หารในสายงานบัญ ชี ห รื อ
การเงิ น ที่ เ ป็ นระดับ ผู จ้ ัด การฝ่ ายขึ้ น ไป หรื อ
เทียบเท่า

พนักงาน
(Employee)

หมายความว่า

ผูซ้ ่ ึ งบริ ษ ัท จ้า งไว้ปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ งรอง
กรรมการผู ้จ ั ด การ หรื อเที ย บเท่ า ลงมา ใน
ลักษณะงานประจําหรื อมีกาํ หนดระยะเวลาตาม
เงื่อนไขการจ้าง

กรรมการอิสระ
(Independent Director)

หมายความว่า

กรรมการที่มีความเป็ นอิ สระจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั และต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
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คณะกรรมการชุดย่อย
(Sup Committee)

หมายความว่า

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

หมายความว่า

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายความว่า
(Remuneration Committee/
Compensation Committee)

คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานในด้านใด
ด้านหนึ่ง
คณะกรรมการชุ ดย่อยที่ จดั ตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่
กํากับดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงาน มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน
รั ดกุมเพี ยงพอ ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุ ณสมบัติ
และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไป
ตามที่ ค ณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อ
ทําหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
(Nomination Committee)

หมายความว่า

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(Major Shareholder)

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อ
ทําหน้าที่สรรหากรรมการ

หมายความว่า

ผูส้ อบบัญชี
(Auditor)

ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั เกิ นกว่าร้อยละสิ บของจํานวน
หุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั

หมายความว่า

บุคคลภายนอกที่มีใบอนุญาตและเป็ นอิสระจาก
กิ จ การ มี ห น้า ที่ ต รวจสอบและรั บ รองว่ า งบ
การเงิ น ของกิ จ การแสดงข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งตาม
ควร โดยการที่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู ้ส อบ
บัญ ชี บุ ค คลนั้น จะต้อ งผ่า นการทดสอบและ
จะต้องมีชวั่ โมงฝึ กงานตามที่สภาวิชาชี พบัญชี
หรื อกรมสรรพากรกําหนด
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจประกันชีวิต เป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีภาระ
ผูกพันและความรับผิดชอบต่อลูกค้าในระยะยาว รวมถึงส่ งเสริ มการออมและการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั หนึ่งที่ยดึ มัน่ ในเจตนารมณ์ของการดําเนินธุรกิจ
อันตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการบริ หารจัดการตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ประกันชีวิตเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มความมัน่ คงของบริ ษทั และธุรกิจประกันชีวติ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็ นธรรมและเกิด
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงได้จดั ทําคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฉบับนี้ข้ ึน เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
ทุกคนได้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คําจํากัดความ (Definition)
1.1 คุณธรรม (Morals) หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้อง เหมาะสมในการแสดงออก
ทั้งกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมัน่ ไว้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นนิสยั
คุณธรรมในการทํางาน (Work Morals) หมายถึง ลักษณะนิสยั ที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบตั ิในการ
ประกอบอาชีพ
1.2 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักหรื อกฎเกณฑ์ที่เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนในสิ่ งที่
ดีงาม เหมาะสม และเป็ นที่นิยมชมชอบหรื อยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่ งตนเองและความสงบ
เรี ยบร้อยของสังคม
1.2.1 จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนในการ
ประกอบอาชีพที่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับ
1.2.2 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) หมายถึง แนวปฏิบตั ิหรื อตัวกําหนดว่าสิ่ งใดถูกสิ่ ง
ใดผิด หรื อสิ่ งใดเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจจากสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (ภาวะปกติและภาวะขัดแย้ง)
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ดว้ ยดี
1.3 จรรยาบรรณ (Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพนั้นกําหนดขึ้นเพื่อ
รักษา สร้างเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กไ็ ด้
1.3.1 จรรยาบรรณในการทํางาน (Work Code of Conduct) หมายถึง การประมวลแบบแผน
กําหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของบริ ษทั (ไม่วา่ จะเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับในทุกหน่วยงาน) พึงกระทําในการดําเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรม
ความซื่อสัตย์ และเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกัน อันเป็ นการสร้างรากฐาน
และรักษาภาพลักษณ์ของบริ ษทั ให้เป็ นองค์กรที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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1.3.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง แนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
ดําเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน ซึ่งมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อป้องกันการประพฤติปฏิบตั ิในทาง
ที่ผดิ เป็ นแบบอย่างที่ดี และดํารงไว้ซ่ ึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ ขององค์กรที่ตอ้ งการให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานประพฤติปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบคุณธรรม
จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ เสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบตั ิตวั ตามกฎหมายและยึดถือข้อบังคับของบริ ษทั เป็ น
สําคัญ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์
1.4 ความชัดเจนและความสะดวกสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจจรรยาบรรณฉบับนี้
จึงขอกําหนดว่า
1.4.1 “บริษัท” หมายถึง บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
1.4.2 “ผูจัดการ” หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานของบริ ษทั
1.4.3 “ผูบริหาร” หมายถึง ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลง
มา ผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู ้
ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป หรื อเทียบเท่า
1.4.4 “พนักงาน” หมายถึง ผูซ้ ่ ึงบริ ษทั จ้างไว้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
เทียบเท่าลงมา ในลักษณะงานประจําหรื อมีกาํ หนดระยะเวลาตามเงื่อนไขการจ้าง
2. คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics)
2.1 มีความซื่อสัตย (Honesty) ในการทํางานผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิงานด้วยความจริ งใจ และไม่คดโกงหรื อหลอกลวงผูอ้ ื่น
2.2 มีความเสียสละ (Sacrifice) ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ่ื น ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะต้องเห็ นแก่ ประโยชน์
ส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน ไม่ เ ห็ น แก่ ต ัว รู ้ จ ัก การให้แ ละการแบ่ ง ปั น ช่ ว ยผู อ้ ื่ น โดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทน
2.3 มีความยุติธรรม (Justice) ในการทํางานผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องไม่ลาํ เอียงหรื อถือสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามที่
เชื่อ ต้องมีความเป็ นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็ นหลัก ไม่มีอคติกบั เรื่ องต่าง ๆ ที่ได้ยนิ หรื อรับฟังมา
2.4 มี ค วามประหยั ด (Frugality) ในการทํา งานผูป้ ฏิ บ ัติ ง านต้อ งรู ้ จ ัก อดออม ไม่ ฟุ่ มเฟื อย ต้อ ง
คํานึงถึงความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
2.5 มีความขยันและอดทน (Diligence and Patience) ในการทํางานผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความมุ่งมัน่
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ต้ งั ใจไว้ เมื่อพบปั ญหาหรื ออุปสรรคในการ
ทํางานให้นาํ ปัญหาหรื ออุปสรรคนั้นมาปรับปรุ งและแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
2.6 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการทํางานผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายผูร้ ่ วมงาน ลูกค้า สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2.7 มีความตรงตอเวลา (Punctuality) ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความตรงต่อเวลา ไม่มาทํางานสายและ
ต้องส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด
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3. จรรยาบรรณในการทํางาน (Work Code of Conduct)
3.1 จรรยาบรรณตอบริษัท (Code of Conduct for Organization)
3.1.1 ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่น ตั้ง ใจ พัฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
3.1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม
3.1.3 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
3.1.4 ไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ไม่
เสนอหรื อตกลงรั บสิ นบน หรื อค่าตอบแทนจากบุคคล หรื อหน่ วยงานอื่นในทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ดําเนินการโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.1.5 ละเว้นการทําธุรกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรม
3.1.6 ระมัด ระวัง และรั ก ษาความลับ ของบริ ษ ัท อย่า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ป้ อ งกัน เหตุ อ ัน อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
3.1.7 ใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
และไม่นาํ ไปใช้ในทางที่ผดิ หรื อเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.1.8 ศึกษาหาความรู ้ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าแก่ตนเองและบริ ษทั
3.1.9 ยึดมัน่ ในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่ อาจทําให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติยศ ชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ท้ งั แก่ตนเองและบริ ษทั โดยยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
3.1.10 ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
3.2 จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ (Code of Conduct for Directors)
3.2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.2.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
3.2.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและต้องมีความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั การ
ตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ น่ าเชื่ อถือ และเห็นชอบจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
3.2.4 หลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน ญาติ และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ผลประโยชน์บริ ษทั ในกรณี ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิ ดเผยรายการแห่ งผลประโยชน์ขดั แย้งในที่
ประชุมคณะกรรมการทราบด้วยหลักสุ จริ ตใจ
3.2.5 ต้องไม่ดาํ เนิ นการหรื อมีส่วนได้เสี ยในกิจกรรมใด ๆ อันมีลกั ษณะเดียวกันหรื อเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น
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3.2.6 ต้องไม่นาํ ความลับ หรื อข้อมูลภายในซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อในฐานะการเป็ น
กรรมการบริ ษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3.2.7 ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงและการดําเนิ นกิ จการ
ของบริ ษทั
3.3 จรรยาบรรณสําหรับผูบริหาร (Code of Conduct for Executives)
3.3.1 ผูบริหารตอองคกรและผูถือหุน
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุ ดความสามารถใน
ทุกกรณี ดว้ ยความระมัดระวังและไตร่ ตรอง
3) รักษาความลับของบริ ษทั
4) จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
5) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั
6) รายงานสถานภาพของบริ ษทั โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริ ง
3.3.2 ผูบริหารตอพนักงาน
1) ให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถพนัก งาน และสนับ สนุ น ให้ มี
ความก้าวหน้าตามความรู ้ความสามารถอย่างทัว่ ถึง
2) ให้พนักงานปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด
3) รับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนของพนักงานปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุ ภ าพ และให้ความเคารพต่ อสิ ทธิ ส่ว นบุ ค คลและศัก ดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละหลี ก เลี่ ย งการ
ดําเนิ นการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิ ตใจของพนักงานให้ความ
มัน่ ใจในเรื่ องสวัสดิ ภาพ สวัสดิ การ รวมถึ งการให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมแก่ พนักงาน การแต่งตั้งและ
โยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทําด้วยความยุติธรรม และ
ความสุ จริ ตใจ
4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
5) เน้นยํ้าให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่ งพนักงานปฏิบตั ิได้ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
3.3.3 ผูบริหารตอลูกคา
1) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ธรรมแก่ลูกค้า

2) จัดระบบให้ลูกค้าแจ้งเรื่ องการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การที่ผิดพลาด และให้ความเป็ น
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3) ต้องรักษาความลับของลูกค้า
4) มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ต่อสังคม โดยครอบคลุมการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่
ดีงามของสังคมไทย
3.3.4 ผูบริหารตอความขัดแยงทางผลประโยชน
1) ไม่ใช้โอกาสหรื อตําแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2) ไม่ทาํ การใด ๆ ที่ขดั แย้งกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
3) ตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และลูกค้า
4) ทําหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ นโยบาย และมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
5) ไม่ให้เหตุผลส่ วนตัวหรื อบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่ทาํ ให้
เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
6) ไม่ทาํ ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั
7) ไม่ทาํ กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลใน
ครอบครัว
3.4 จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน (Code of Conduct for Employees)
3.4.1 พนักงานตอองคกร
1) ปฏิ บตั ิ ง านด้วยความซื่ อสัตย์สุจ ริ ต โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถู กต้อง
แม่นยําเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และคู่มือปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กําหนดอย่าง
เคร่ งครัด ทั้งนี้ ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั
2) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นพนักงานบริ ษทั ทั้งกิริยามารยาท การวางตัว การ
รักษาภาพลักษณ์ทางกาย และการแต่งกาย อาทิ การไว้ทรงผม การไว้หนวดเครา ให้มีความสะอาด เรี ยบร้อย
ไม่ยาวรุ งรังจนไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั
3) รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้บริ ษทั ชํารุ ด สู ญหาย
หรื อสู ญเสี ยประโยชน์และไม่เบียดบังประโยชน์ของบริ ษทั ไปเป็ นประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น
4) ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจนอนุ รักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญของบริ ษทั
5) รักษาชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ดํารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยงอันดีงามของบริ ษทั โดย
ไม่ให้ร้ายหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั
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6) รักษาข้อมูลของบริ ษทั ไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษทั ที่มี
ความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลบริ ษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของ
บริ ษทั เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน
7) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั อาทิ พนักงานต้องเลี่ยงการใช้งานอินเทอร์ เน็ตและ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
8) ไม่ นําทรั พย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ไปทําซํ้า ดัดแปลง หรื อกระทําการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรื อประโยชน์ของผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.4.2 พนักงานตอผูบริหาร
1) ให้ความเคารพ สุ ภาพ อ่อนน้อม รับฟั งคําแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
และปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างรอบคอบ รวดเร็ ว และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสัง่ ของบริ ษทั
2) แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ ง ระเบี ย บ ประกาศ คําสั่ง หรื อวิธีก าร
ปฏิบตั ิงาน ที่จะทําให้การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั หาก
เห็ นว่าระเบียบหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานใดสมควรปรั บปรุ งให้เหมาะสมและก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั ให้นาํ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่ชกั ช้า
3) ไม่กล่าวร้ายผูบ้ ริ หารโดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริ ง
3.4.3 พนักงานตอพนักงาน
1) เคารพในสิ ทธิ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน ใช้วาจาสุ ภาพ อ่อนโยน และมีน้ าํ ใจต่อกัน
2) ไม่กล่าวร้ายต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน รวมทั้งไม่แสดงการคุกคามใด ๆ ทั้งทางกายหรื อ
วาจาต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน
3) รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันไม่
กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงานด้วยกัน
4) ไม่ปิดบังข้อมูลที่ จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน ยึดมัน่ ในการทํางานเป็ นทีม รั บฟั งความ
คิดเห็นและให้ความร่ วมมือในการทํางาน ปรับปรุ งตนเองให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
3.4.4 พนักงานตอลูกคาและสังคม
1) ให้บริ การที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุ ภาพ อ่อนโยน
2) ต้องแนะนํา ให้ขอ้ มูลและเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต และ
บริ การของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องไม่ปิดบังข้อมู ลที่ จะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าใจเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการบริ การนั้น ๆ
3) ห้ามมิให้พนักงานกูย้ มื เงินจากลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องกับลูกค้า หรื อผูท้ าํ ธุ รกิจกับบริ ษทั เว้น
แต่เป็ นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิก
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4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สาํ หรับ
ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทาํ กับบริ ษทั
5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า
6) ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
สิ ทธิ ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.4.5 พนักงานตอความขัดแยงทางผลประโยชน
1) ไม่ใช้โอกาสหรื อตําแหน่งหน้าที่การงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2) ไม่ทาํ การใด ๆ ที่ขดั แย้งกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
3) ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าและบริ ษทั
4) ทําหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรื อคําสัง่ ของบริ ษทั
5) ไม่ให้เหตุผลส่ วนตนหรื อบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ที่ทาํ ให้
เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
4. แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการที่ดี (Code of Best Practice) ประกอบด้วย
4.1 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
4.1.1 พึงรําลึกเสมอว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนนั้นจะต้องมีพนั ธะและความรับผิดชอบต่อบริ ษทั
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นเจ้า ของเท่ า นั้น หากยัง มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้า ผู ร้ ่ ว มงานสั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายพึงรับผิดชอบในผลงานของ
ตนและของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
4.1.2 พึงใฝ่ หาปรับปรุ งเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของตน และพยายามศึกษาวิทยาการหรื อ
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
4.1.3 ไม่มุ่งร้าย ทําลายหรื อบัน่ ทอนทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้า หรื อ
ธุรกิจของผูอ้ ื่น
4.1.4 ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมและมนุษยธรรมตระหนักถึงสิ ทธิ มนุษยชน ศักดิ์ศรี
และความเสมอภาคส่ วนบุคคลเมื่ อถูกขอร้ องให้แสดงความคิดเห็ นในงานของตน พึงให้ความคิดเห็ นที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้
4.2 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
4.2.1 พึงปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตไม่เห็นแก่ประโยชน์อนั มิควรได้ มีความจงรักภักดีและมิให้เสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์หรื อเกียรติคุณของ
บริ ษทั
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4.2.2 ควรวางแผนงาน กําหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ของหน่วยงานของ
ตนเองและของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์กรโดยคํานึ งถึ งคุ ณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร
4.2.3 ใช้ความเป็ นผูน้ าํ ประสานงานและดําเนินการ โดยใช้ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.2.4 พึงเสริ มสร้างการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี
โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถ
อ้างอิงได้
4.2.5 ส่ งเสริ มให้มีการติดต่อประสานงานและเสริ มสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีมีระเบียบวินยั
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.2.6 พึงเคารพ "ข้อมูลอันเป็ นความลับ" ซึ่ งได้รับทราบมาโดยตําแหน่งหน้าที่และไม่ใช้ขอ้ มูล
นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อหน่วยงานที่ตนกําลังปฏิบตั ิงานอยูห่ รื อองค์กรที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน
4.2.7 เมื่ อ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอื่ น ใดนอกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้รั บ จากบริ ษัท ควรเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งทั้งหมดต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดผลประโยชน์กบั บริ ษทั
หรื ออาจบัน่ ทอนประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
4.2.8 พึงหามาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการป้องกันและให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
4.2.9 ในการจะกล่าวหรื อให้ขอ้ ความอันใดต่อสาธารณชนจะต้องชี้แจงข้อมูลต่อไปนี้ อย่างชัด
แจ้ง
1) กล่าวในฐานะส่ วนตัวหรื อตําแหน่งหน้าที่อื่นใด
2) ข้อความหรื อข้อคิดเห็ นนั้นอาจเกิ ดผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดซึ่ งตนมี
ส่ วนได้เสี ยรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่อย่างไร
4.3 แนวปฏิบัติที่ดีตอพนักงานในองคกร
4.3.1 พนักงานของบริ ษทั ทุกคนเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริ ษทั ให้ความสําคัญกับ
พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
4.3.2 ควรพยายามหลีกเลี่ยงและขจัดการเข้าใจผิดในปัญหาอันสื บเนื่องจากเรื่ องแรงงานสัมพันธ์
ซึ่งจะก่อให้เกิดความบาดหมางต่อองค์กรหรื อระหว่างบุคคล
4.3.3 พึงกระทําต่อผูร้ ่ วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เสริ มสร้างการทํางานเป็ นทีมและเสริ มสร้างความสามัคคีใน
หมู่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานด้วยกัน
4.3.4 พึงเอาใจใส่ ต่อความเป็ นอยูแ่ ละทุกข์สุขของผูร้ ่ วมงานอื่นโดยคํานึ งถึงการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
มีความสุ ขเป็ นสําคัญ
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4.3.5 พึงพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานและส่ งเสริ มพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่จะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งนี้รวมถึงตําแหน่งของตน
4.3.6 พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ใดอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจประเภทเดียวกัน
4.4 แนวปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุน
4.4.1 สนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่
สําคัญทั้งข้อมู ลทางการเงิ นและข้อมู ลที่ ไ ม่ใ ช่ ขอ้ มู ลทางการเงิ น ต่อผูถ้ ื อหุ ้น อย่างถู ก ต้อง ครบถ้ว น และ
ทันเวลา
4.4.2 ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นทุกคน และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจ
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
4.4.3 รายงานข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และสถานภาพของบริ ษทั ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ทุกรายทราบอย่างสมํ่าเสมอ เท่าเทียมกันในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
4.4.4 ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั ซึ่ งทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการพิจารณากลัน่ กรองเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการ หรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบต่อไป
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับลูกคา คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐ และบุคคลภายนอก
บริ ษทั คํานึ งถึงจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจที่เกี่ยวกับลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และ
บุคคลภายนอก โดยดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและความเสมอภาคโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
4.5.1 แนวปฏิบัติตอลูกคา
1) พึงปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ไม่สมควร
2) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้มาเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิจอันเป็ นข้อมูลที่
ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่
ตามกฎหมาย หรื อเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยหรื อประชาชนโดยรวม
3) ปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงที่ ได้ทาํ ไว้ต่อลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ขอ้ บังคับและ
กฎหมาย และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดและ/หรื อผิดสัญญากับลูกค้า
4.5.2 แนวปฏิบัติตอคูคา
1) ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี และยัง่ ยืนระหว่างบริ ษทั กับคู่คา้ ให้เป็ นไปด้วยดี
ประกอบด้วยไมตรี จิต และความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ าย นํามาซึ่งบริ การที่มีคุณภาพถูกต้องรวดเร็ วตรงความ
ต้องการและมีประสิ ทธิภาพ
2) พึ ง คัด เลื อ กคู่ ค ้า และคู่ สั ญ ญาที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบมี คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
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3) ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และคู่สัญญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่เอารัดเอา
เปรี ยบคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
4) รักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที่กาํ หนดร่ วมกัน
อย่างเคร่ งครัด
5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่คา้ เพื่อนํามาพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกัน
อย่างยัง่ ยืน
6) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้มน่ั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริ ต
4.5.3 แนวปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
พึงแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงการ
กระทําใด ๆ ในอันที่จะเป็ นการบัน่ ทอนชื่อเสี ยงของคู่แข่ง
4.5.4 แนวปฏิบัติตอเจาหนี้
1) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
กําหนดเวลา ทั้งในเรื่ องการชําระเงินและเรื่ องอื่นใดที่ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
2) ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบ พร้อม
เหตุผล และแนวทางแก้ไขปั ญหา เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว
4.5.5 แนวปฏิบัติตอภาครัฐ และบุคคลภายนอก
1) ต้อ งแน่ ใ จว่ า ข่ า ว หรื อข้อ ความที่ จ ะแสดงออกสู่ ภ ายนอกเป็ นไปอย่ า งชั ด แจ้ง
ตรงไปตรงมา ไม่ก่อให้เกิดการแนะแนวที่ผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ต้องเคารพนับถือในเกียรติส่วน
บุคคล
2) ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน
โดยยึดหลักสุ จริ ตธรรม ไม่ให้หรื อรับสิ นบนไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ และจะต้อง
ไม่ยอมปฏิบตั ิในสิ่ งที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต ติดสิ นบน ไม่กระทําการหรื อช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นการ
กระทําการอันเป็ นความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องหรื อการกระทําการอันเกี่ยวกับทรัพย์โดย
ทุจริ ต หรื อการกระทําอันเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจหรื อความมัน่ คงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิ ดหรื อมีส่วนใน
การยักย้ายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทําดังกล่าว
4.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม
บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํา นึ ง ถึ ง ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท คํา นึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
4.6.1 สนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนา
ชุมชน และดําเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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4.6.2 พึงใช้ทรัพยากรตามหลัก 3R ได้แก่
1) Reduce ลดการใช้
2) Reuse การใช้ซ้ าํ
3) Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ในปัจจุบนั และอนาคต
4.6.3 พึงอนุรักษ์ปรับปรุ งบํารุ งรักษาซึ่งอาคาร สถานที่และสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนให้อยูใ่ นสภาพที่
เรี ยบร้อย งดงาม และถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
4.6.4 พึงรั กษาและปรั บปรุ งมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิ ดต่ออาคาร
สถานที่และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
4.7 การแจงขอรองเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิด
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษทั ตลอดจน
พฤติ ก รรมที่ อาจเป็ นปั ญหาและก่ อให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อบริ ษ ทั รวมทั้งการรั บข้อร้ อ งเรี ย นในกรณี ที่
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่
บริ ษทั กําหนด ดังนี้
- ชองทางแจงขอรองเรียน สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดมายังประธานกรรมการผ่านทาง
สํานักงานคณะกรรมการ โดยส่ งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ มายังสํานักงาน
บริ ษทั หรื อโทรศัพท์ 02-379-5099 ต่อ 1110 หรื ออีเมล sec_board@sahalife.co.th
- ช องทางการแจ ง เบาะแส สามารถแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิด มายัง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบผ่านทางสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับกิจการ โดยส่ งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ มายัง สํ า นั ก งานบริ ษัท หรื อโทรศัพ ท์ 02-379-5099 ต่ อ 1102 หรื ออี เ มล
audit_compliance@sahalife.co.th
โดยบริ ษทั จะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาคโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมี
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
ของบริ ษทั โดยกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย หรื อความเสี ยหาย
2) บริ ษั ท จะเก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้เ ป็ นความลั บ และคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ผูร้ ้ อ งเรี ย น โดยกํา หนดมาตรการคุ ้ม ครองผูร้ ้ อ งเรี ย นที่ เ ป็ นพนัก งาน รวมถึ ง ผูใ้ ห้ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ง
ข้อร้องเรี ยน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
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4.8 การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คาํ แนะนําแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ
และปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณี ใด ๆ หรื อ
หากยังมีขอ้ สงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจได้ ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณี ที่มี
ข้อขัดแย้งให้ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการเป็ นที่สิ้นสุ ด
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั สหประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันชี วิตที่ถือกําเนิ ดโดยขบวนการสหกรณ์
ไทยที่มีผถู ้ ือหุ น้ เป็ นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ร่วมกันถือหุ น้
ดําเนิ นธุ รกิ จประกันชี วิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สหกรณ์ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจประกันชี วิตเป็ นธุ รกิจ
ของขบวนการสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิ กสหกรณ์ และปวงชนที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ เสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงในชีวิตให้กบั สมาชิก บุคคลในครอบครัว และประชาชน
ทัว่ ไปให้กินดี อยูด่ ี มีการออมอันจะส่ งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ หรื อ
Corporate Governance (CG) ด้วยเชื่อว่าการบริ หารงานที่ยดึ มัน่ หลักธรรมาภิบาลมีความโปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้สามารถสร้างพลังร่ วมกัน (Synergy) เพิ่มขีดความสามารถ (Ability) มีความมุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจ
อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต (Honesty) มีความพร้อมรับผิดต่อผลการบริ หารที่เกิดขึ้น (Accountability) มีการปฏิบตั ิ
ตามกรอบกฎหมาย (Legal Framework) มีคุณธรรมกล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง (Integrity) มีความยุติธรรม
เที่ยงตรง (Fairness) และมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Effectiveness and Efficiency) มุ่งสร้างคุณค่าให้
กิจการเกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญอันจะนําไปสู่ ความสําเร็ จที่จะนํามาสู่ ผลการดําเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูเ้ อาประกันภัยและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายว่าบริ ษทั มีความสามารถในการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ได้ โดย
คํานึ งถึงจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในระยะยาวเพื่อนําไปสู่ การ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการจึงได้อนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการ และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี้ ยงั ได้กาํ หนดให้มีการดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล และถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย รวมถึงเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ
อย่างเคร่ งครัด
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หลักปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบตั ิที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผูน้ าํ องค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบตั ิท่ี2

การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความ
ยัง่ ยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบตั ิท่ี 3
หลักปฏิบตั ิท่ี 4

เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบตั ิท่ี 5
หลักปฏิบตั ิท่ี 6
หลักปฏิบตั ิท่ี 7
หลักปฏิบตั ิท่ี 8

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร ที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of
the Board) ประกอบดวย 4 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอการสราง
คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการกํากับดู แลกิ จการให้มีการบริ หารจัดการที่ดี
เพื่อให้บริ ษทั มีความมัน่ คงในระยะยาว ซึ่งจะมีหน้าที่ดงั นี้
1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั
2) กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนิ นงาน ตลอดจนการจัดสรรทรั พยากรสําคัญเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งให้ความสําคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
3) ติดตาม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน
ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน
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หลักปฏิบัติที่ 1.2 หนาที่ของคณะกรรมการในการกํากับดูแล และสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นาํ ไปสู่ ผล (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
1) สามารถแข่ ง ขัน ได้แ ละมี ผ ลประกอบการที่ ดี โ ดยคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ
นอกจากคณะกรรมการจะให้ความสําคัญต่อผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรมการยังยึดมัน่ ใน

กรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตามกฎกติกา และจริ ยธรรมที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายในหลักของ
ความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
2) ประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย (Ethical and Responsible business) คณะกรรมการให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้กรรมการ
ดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในฐานะผูน้ าํ และเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมใน
องค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดหลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม (Good
Corporate Citizenship) เพื่อให้การดําเนิ นธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่ วนรวม คณะกรรมการ
จึงจัดให้มีนโยบายจริ ยธรรมทางธุรกิจเพื่อใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) สามารถปรั บ ตัว ได้ภ ายใต้ปัจ จัย การเปลี่ ย นแปลง (Corporate Resilience) เพื่ อให้ก าร
ดําเนิ นธุ รกิ จสามารถปรั บตัวได้ตามปั จจัยที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจึ งได้มีการกํากับดู แลสื่ อสารให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรี ยมความพร้ อมของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบตั ทิ ี่ 1.3 หนาที่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องมี ความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่อย่างเพียงพอโดยมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ทั้งยังต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั (Fiduciary Duties) ในการกํากับ
ดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ดังนี้
1) Duty of Care ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการบริ หารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริ ษทั
2) Duty of Loyalty ซึ่ งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของบริ ษทั
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3) Duty of Obedience ซึ่ งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) Duty of Disclosure ซึ่ งกําหนดให้กรรมการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่ งใส
และตรงตามเวลา
หลักปฏิบัติที่ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็ นผูก้ าํ หนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่ และความรั บผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการ ตลอดจนติดตามดู แลให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติที่ 2 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป น ไปเพื่ อ ความยั่ ง ยื น (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (Objectives)
เปนไปเพื่อความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา
ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการกําหนดให้บริ ษทั มีเป้ าหมายขององค์กรในการดําเนิ นงานให้กิจการมีความ
มัน่ คงเป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า พัฒนาและทําการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของลู ก ค้าเป็ นหลัก โดยยึด มัน่ ในหลัก ธรรมาภิ บาล รวมถึ ง ความรั บผิด ชอบต่ อสัง คมด้ว ยความซื่ อ สัต ย์
โปร่ งใสร่ วมแรงร่ วมใจกันเพื่อเป็ นองค์กรนําด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
และปวงชนในการเสริ มสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความมัน่ คงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอันนํามาสู่
ความยัง่ ยืนของกิจการ
หลักปฏิบัติที่ 2.2 กํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธของ
กิจการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการกํากับดู แลให้มีการกําหนดเป้ าหมายที่ ด าํ เนิ นการด้วยความมัน่ คง เป็ นที่
เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ เพื่อเป้าหมายสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นให้อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจด้วย
การพัฒนาด้านกระบวนการทํางาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการทํางานตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถสนับสนุ นงานด้านการขาย และการบริ การต่าง ๆ ให้กบั สมาชิ กสหกรณ์ สหกรณ์
ตัว แทน นายหน้า ธนาคารและกลุ่ มลู ก ค้าทัว่ ไปได้ใช้ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ด และทําให้ลูกค้าได้เ ข้าถึ ง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
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ประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการ
ชดใช้เงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริม สรา งคณะกรรมการที ่ ม ีป ระสิท ธิผ ล (Strengthen Board Effectiveness)
ประกอบดวย 8 หลักปฏิบัติยอย
หลั กปฏิ บัติที่ 3.1 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร กํ า หน ด แ ล ะทบ ทว น โ ค ร ง ส ร า งของ
คณะกรรมการใหมีความเหมาะสม เพื่อนําพาองคกรไปสูว ตั ถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนดไว
1) บริ ษ ทั ต้องกําหนดโครงสร้า งคณะกรรมการ องค์ป ระกอบ และจํา นวนกรรมการที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของบริ ษทั มีการถ่วงดุลอํานาจและความสามารถของ
กรรมการในการทํางานร่ วมกันอย่างเหมาะสม และเป็ นไปตามที่ก ฎหมายว่า ด้ว ยประกัน ชี วิต และตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนกําหนด
2) คณะกรรมการต้องมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เพียงพอ เข้าใจถึงคุณสมบัติ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และมีประสบการณ์หรื อทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะขนาดความ
ซับซ้อน และความเสี่ ยงของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ควรมีกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ประกันชีวิต
3) คณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีจาํ นวนไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและ
มีกรรมการอิสระจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4) บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี
ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ สั ด ส่ ว นการถื อหุ น้
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการไว้ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 3.2 การพิ จ ารณาเลื อ กประธานกรรมการ และการแบ ง แยกหน าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่เปนอิสระกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
1) ประธานคณะกรรมการต้องเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารเว้น แต่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นรายกรณี จ ากสํา นัก งานกํากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยในการแก้ไขปั ญหาตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงาน คปภ.
2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่าง
ชัดเจน เพือ่ ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด ดังนี้
2.1) บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการ
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
(3) เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน
(4) เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการและกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย
หารื อกับกรรมการผูจ้ ดั การ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
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(5) กํากับ ติดตาม ดูแลให้มน่ั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(6) หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
และมีมาตรการในการกํากับดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(7) ดูแลให้มน่ั ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(8) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ ส่ งเสริ มให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ
(9) เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
2.2) บทบาทหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
(1) กรรมการผูจ้ ดั การรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
(2) มีอาํ นาจในการบริ หารงาน ควบคุม อนุมตั ิและรับผิดชอบการดําเนินงานตามที่ได้
กําหนดไว้ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติที่ประชุมของบริ ษทั รวมทั้งแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การบริ หารงบประมาณ การปฏิบตั ิงาน การลงทุน และการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริ ษทั
(3) มี อ าํ นาจในการแต่ งตั้ง คณะกรรมการระดับ ปฏิ บตั ิ ก ารชุ ด ต่ าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของลักษณะการดําเนินธุรกิจ
(4) มี อาํ นาจในการอนุ มตั ิและจัดการค่าใช้จ่ายในจํานวนเงิ นที่กาํ หนดไว้ไม่เกิ น
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตน ในกรณี ที่ตนอาจมีส่วนได้
เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั แย้งอื่นใดกับบริ ษทั
(5)ในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การได้มอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง
ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมตั ิให้ทาํ รายการที่ผรู ้ ับมอบอํานาจอาจมี
ส่ วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งอื่นใดกับบริ ษทั
2.3) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานตามข้อ บัง คับ
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติที่ประชุมของบริ ษทั โดยกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์และ
นโยบายที่สาํ คัญ ดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในการควบคุม กํากับที่มีประสิ ทธิ ผล และติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส รั บผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ภายใต้หลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี และสร้ างคุณค่าให้บริ ษทั อย่างเหมาะสมในระยะยาว มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) กํ า หนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธข องบริษัท โดยทิ ศทาง นโยบาย และ
กลยุทธ์ที่บริ ษทั กําหนดต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(1.1) กําหนดทิศทางและเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ในภาพรวมของบริ ษทั รวมทั้ง
พิจารณาอนุมตั ินโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยกํากับดูแลให้บริ ษทั คํานึ งถึงการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(1.2) กํากับดู แ ลให้บริ ษ ทั มี นโยบายการดู แลความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
(Conflict of interest) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้อง หรื อเกิดปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการไม่คาํ นึงถึงความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั
(1.3) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร
(Whistleblowing policy and procedure) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มีการสอดส่ องดูแลและรายงานการกระทํา
ที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(1.4) กํากับดู แลให้บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร บุคลากรหลักในหน่ วยงานควบคุม และ
พนัก งานในหน่ ว ยงานที่ ก่ อให้เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ สําคัญ (Major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะท้อน
วัตถุประสงค์และความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงานโดยคํานึ งถึงความมัน่ คงในระยะยาวของบริ ษทั รวมถึงไม่
สร้างแรงจูงใจในการทําธุ รกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงมากเกินไปจนกระทบต่อความมัน่ คงของบริ ษทั และ
ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
(1.5) กําหนดให้บริ ษทั มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
จริ ยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิภายในบริ ษทั
(2) กํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(2.1) กําหนดโครงสร้างบริ ษทั ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกํากับดูแลและการ
บริ หารจัดการและกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรหลัก
ในหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการกํากับดูแลการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
(2.2) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในตามที่
กฎหมายกําหนดเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริ ษทั โดยคณะกรรมการต้องดูแลให้
บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถรองรับความเสี่ ยงที่สําคัญ และควบคุมความ
เสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
(2.3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อสนับสนุ นการทําหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ หรื อดําเนิ นการใดอันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ภายใต้ขอบเขต
แห่งอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลการตลาดประกันชีวิต
คณะกรรมการกํากับผลิตภัณฑ์ โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่น ๆ ตามความจําเป็ นและ
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เหมาะสมรวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย
(2.4) กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริ ษทั โดยครอบคลุมถึงเรื่ อง ดังต่อไปนี้
- พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
- กําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีจดั ทํารายงาน (Management Letter) และข้อคิดเห็น
จากผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เสนอต่อคณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุ มร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุม
ด้วยทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีตอ้ งพิจารณาผูส้ อบบัญชีที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุ รกิจประกันชี วิต การประเมินมูลค่าสํารองประกันภัย และการดําเนิ นธุ รกิ จประกันภัยเป็ นอย่างน้อย และ
ควรเป็ นผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นสําคัญ
(2.5) กํา กับ ดู แ ลให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ คณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล ทั้งนี้ อาจกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นในรู ปแบบของ
กรรมการองค์รวมทั้งคณะ หรื อกรรมการเป็ นรายบุคคลก็ได้
(2.6) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ดีต่อ
สาธารณะ
(2.7) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและ
น่ าเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่ วยงานกํากับ
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(3) ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง ประกอบดวย
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(3.1) กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
(3.2) กํากับดูแลและติดตามการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์
และนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(3.3) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีเงินกองทุนที่มน่ั คงและเพียงพอรองรับการดําเนิ น
ธุ รกิ จทั้งในปั จจุ บนั และอนาคต และติ ดตามฐานะเงิ นกองทุนอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรื อ
เครื่ องมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับที่มน่ั คง
(3.4) กํากับดูแลให้ผบู ้ ริ หารรายงานเรื่ องที่สาํ คัญของบริ ษทั และมีกระบวนการ
ในการรายงานข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
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(3.5) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมโดยมีการกําหนด
ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชี วิตอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรื อใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
2.4) กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งนี้
ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจําหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ ง ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อของส่ วนราชการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
(3) ไม่ เ ป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(4) ไม่ มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นที่มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ งทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึ ง การทํา รายการทางการค้า ที่ ก ระทํา เป็ นปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การการเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการ
กูห้ รื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดทํานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ท่ีมีตวั ตน
สุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อหุ น้ ส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่เข้า
รับตําแหน่ง
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(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของนิ ติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทภายหลัง ได้รั บ การแต่ ง ตั้งให้เ ป็ นกรรมการอิ ส ระแล้ว กรรมการอิ ส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะได้
2.5) บทบาทหนาที่ของกรรมการ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยประกันชี วิต กฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องและข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และมติที่ประชุมของบริ ษทั
(2) ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต และระมัด ระวัง คํานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท และผูเ้ อาประกัน ภัย เป็ นสํา คัญ ต้อ งไม่ ใ ช้ต าํ แหน่ ง หน้า ที่ ก รรมการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อกระทําการที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษทั รวมทั้งปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการประชุม ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
รวมถึงเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
(4) ตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระ สมเหตุสมผล อยูบ่ นพื้นฐานของการมีขอ้ มูลที่เพียงพอ
สํ า หรั บ การตัด สิ น ใจ ทั้ง นี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ในกรณี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการซึ่ งมีวาระที่กรรมการคนใดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบและไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจหรื อลงมติในการประชุม
วาระนั้น
2.6) หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
ผูบ้ ริ หาร มี หน้าที่ ความรั บผิดชอบในการดําเนิ นงานตามกลยุทธ์และนโยบายที่
คณะกรรมการกํา หนดเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท
ดังต่อไปนี้
(1) นํากลยุทธ์และนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจที่คณะกรรมการกําหนดไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
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(2) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และดําเนิ นการให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มี
ระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการ
ปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างเป็ นธรรม
(3) มีการรายงานข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ระดับความ
เสี่ ยงของบริ ษทั และผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรื อสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึง
การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานั้นอย่างชัดเจนให้เอื้อต่อ
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5) ส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) ตามที่คณะกรรมการกําหนดรวมทั้งสื่ อสาร
ให้พนักงานทุกคนในบริ ษทั เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
(6) จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารเป็ นประจํา ทุ ก ปี โดย
เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
(7) ต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้บริ ษทั
หลักปฏิบัติที่ 3.3 กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปรงใส และชัดเจน
เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กําหนดได
1) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุ มตั ิ บุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็ น
กรรมการจึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นกรรมการ
อิ สระทั้งคณะ ทําหน้าที่ ในการสรรหาและคัดเลื อกกรรมการ โดยมี กระบวนการที่ โปร่ งใส และชัดเจน
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิ
2) คณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุ มเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม และ พิจารณา
ประวัติของบุคคลที่ทาํ การสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ให้แต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
3) คณะกรรมการสรรหาได้มีก ารทบทวนหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คาํ นึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ
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หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการให้
มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสภาวะประเภทธุรกิจเดียวกันและเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนิ นธุ รกิจได้ตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
2) คณะกรรมการได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนในเบื้ องต้น และนําเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อขออนุ มตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กบั ประเภทธุรกิจเดียวกัน
และจะคํา นึ ง ถึ งความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ภาระหน้าที่ ค วามรั บผิด ชอบ และเพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วย
3) คณะกรรมการจะเป็ นผูอ้ นุ มตั ิอตั ราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น โดยพิ จ ารณาค่ า ตอบแต่ ล ะรู ป แบบให้มี ค วามเหมาะสมทั้ง ค่ า ตอบแทนในอัต ราคงที่ แ ละ
ค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริ ษทั
4) คณะกรรมการได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจํานวนค่าตอบแทนด้วย
หลักปฏิบัติที่ 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และการจัดสรร
เวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน
1) คณะกรรมการสนับสนุ นและส่ ง เสริ มให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของ
ตนเอง
2) คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการดํารงตําแหน่ งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ให้เป็ นที่รับทราบ
3) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
4) กรรมการแต่ ล ะคนเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของจํา นวนการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบัติที่ 3.6 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งแบบราย
คณะและแบบรายบุคคล เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไป
คณะกรรมการจัด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการทั้ง คณะและ
รายบุคคลประจําทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นใน
ประเด็น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บทบาทและความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ ซึ่ ง ผลการประเมิ นของ
คณะกรรมการจะถูกนําไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติที่ 3.7 สงเสริมใหกรรมการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และสนับสนุนใหกรรมการไดรับการเสริมสรางทักษะ และความรูสําหรับการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี
การให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับธุ รกิ จ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
กรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 3.8 ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการให เ ป น ไปด ว ยความ
เรียบรอยและแตงตั้งเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ เพื่อเปนการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลที่สําคัญของ
คณะกรรมการ
1) คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และได้ส่ง
หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณี ที่กรรมการ
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุกบั เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ
และเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
2) คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ ว มประชุ ม
เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพือ่ เป็ นโอกาสในการพิจารณา
แผนการสื บทอดตําแหน่ง
3) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สําคัญและข้อมูลที่จาํ เป็ นได้จากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการได้แ ต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารสํา นัก งานคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ นผู ท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ
ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น และเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
สมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)ประกอบดวย 4 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติที่ 4.1 การดําเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงที่
จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
1) บริ ษทั ได้จดั ทําแนวทางแผนการสื บทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้นโยบายการ
บริ หารจัดการมีความต่อเนื่องในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และพนักงานในตําแหน่งสําคัญรับทราบว่าตนมี
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หน้าที่ตอ้ งส่ งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริ ษทั กําหนด ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนและขั้นตอนการ
ทํางาน รายละเอี ย ดของงานที่ คา้ ง วิ ธีก าร ติ ด ต่ อสื่ อสารเพื่อขอข้อมู ลในงานรั บโอน โดยแจ้ง ให้บริ ษทั
รั บทราบ เมื่ อตนเองจะพ้นจากตําแหน่ ง ทั้งนี้ บริ ษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่ จะเข้ามารั บผิดชอบใน
ตําแหน่ งงานที่สําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงานว่าการดําเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
2) คณะกรรมการมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติที่ 4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
บุคลากรในองคกร
1) คณะกรรมการได้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส
1.2) การกํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการจะคํา นึ งถึ ง ปั จ จัย
ค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
1.3) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และรับทราบโดยทัว่ กัน
2) คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องดังนี้
2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผูจ้ ดั การโดยเกณฑ์การประเมินผลงาน
เป็ นที่น่าพอใจต่อการบริ หารงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว
2.2) มีการประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี
2.3) อนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบตั ิหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กนั ไป
3) คณะกรรมการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน และ
อนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
หลักปฏิบัติที่ 4.3 สรางความเขาใจในโครงสราง และความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจจะมี
ผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และควบคุมดูแลให้มีการเปิ ดเผย ข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การควบคุมกิจการ
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หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 4.4 ติ ด ตามและดู แ ลการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ทั ก ษะ
ประสบการณและแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคกร
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริ ษทั
โดยสนับสนุ นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และเป็ นการเพิ่มประสบการณ์ ในการทํางาน
เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพการแข่งขันทาง
ธุรกิจ เพื่อจะได้นาํ ความรู ้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และมีการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการเงิน
หลักปฏิบัติที่ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business) ประกอบดวย 3 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติที่ 5.1 การใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแก
ธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม พัฒนาศักยภาพด้านระบบการบริ การ และมีการขยายช่องทางการขายเพื่อรองรับการ
ให้บริ การลูกค้าและคู่คา้ อย่างทัว่ ถึ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การที่ รวดเร็ ว ซึ่งบริ ษทั มุ่งเน้นและให้
ความสําคัญต่อลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ เป็ นหลักโดยให้ความสําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งบริ ษทั มีการคุม้ ครองความปลอดภัยของระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
ลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระทําผิดต่อกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 5.2 ฝ า ยจั ด การประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอมและสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational plan)
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่ วนงานในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักที่เป็ นไปด้วย ความยัง่ ยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนิ นการ (Operation Plan)
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนิ นการสองคล้องกับวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผน
กลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
1) คณะกรรมการตระหนักและเคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ
ตามกฎหมาย หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสิ ทธิ ดงั กล่าว ได้รับการคุม้ ครองและการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ตลอดจนคํานึ งถึงชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
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2) คณะกรรมการสนับสนุ นให้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของรายงานประจําปี
3) คณะกรรมการดําเนิ นการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มสามารถ
รายงานหรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
หรื อเรื่ องที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
4) คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบาย หรื อแนวทางในการปกป้ องคุม้ ครองพนักงาน หรื อผู ้
แจ้งเบาะแสในเรื่ องที่อาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อเรื่ องที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยบริ ษทั ได้
กําหนดไว้ในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
หลักปฏิบัติที่ 5.3 จัดใหมีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร รวมทั้ง ดู แล ให มีการนํ า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒ นาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะทํางานและที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถ และเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เพื่อให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพัฒ นา การออกแบบและเป็ นผูว้ างแผนกลยุท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคํานึ งถึ งความต้องการที่ แท้จริ ง ของบริ ษทั มุ่ ง หวังให้เกิ ด การพัฒนา
ปรับปรุ งระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนําเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆ เข้า
มาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริ ษทั โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุ รกิ จและสภาวะทาง
เศรษฐกิจ
2) คณะกรรมการจัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและ
จัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้คณะทํางานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทํา
รายงานความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจํา
3) คณะกรรมการจัด ให้มี น โยบายความมั่น คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศ และนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อใช้เป็ นมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ รักษาความน่ าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติที่ 6 ดู แ ลให มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติที่ 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั มีการระบุความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
บริ ษทั ทั้งการประเมินความเสี่ ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่
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เหมาะสม ตลอดจนการติ ด ตามและทบทบวนการบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษัท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง
และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองให้สอดคล้องกับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ที่กาํ หนดไว้เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และรายงานผลการบริ หาร
ความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการและให้ทุกหน่วยงานทําการทบทวนประเมินความเสี่ ยง และดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง
ของตนเองปี ละ 1 ครั้ง ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อรวบรวมและสรุ ปรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ
คณะกรรมการได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํา นวนกรรมการตรวจสอบทั้ง หมด กรรมการอิ สระท่ านหนึ่ งที่ ไ ด้รับการคัด เลือกจาก
คณะกรรมการทําหน้าที่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย ได้กาํ หนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแนวปฏิบตั ิของหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ประกันชีวิต พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity) ประกอบดวย 5 หลักปฏิบัตยิ อย
หลักปฏิบัติที่ 7.1 คณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบใหการจัดทํารายงานทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และเปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
1) คณะกรรมการ ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และมีจาํ นวนที่เพียงพอในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบ
การเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
1.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
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2) คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงินรายงานประจําปี ที่สะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุ นให้มีคาํ อธิ บายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายการจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 7.2 การติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี้
คณะกรรมการดู แลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเร็ วหากมีสัญญาณ
บ่ งชี้ ถึงปั ญหาสภาพคล่ องทางการเงิ น โดยยึดกรอบระบบเตื อนภัยล่วงหน้าทางการเงิ น (Early Warning
System) การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สํานักงาน คปภ.) กําหนด และใช้เป็ นมาตรการสําคัญในการกํากับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบ
ธุรกิจดําเนินไปอย่างมัน่ คง และมีประสิ ทธิภาพ
หลั กปฏิ บัติ ที่ 7.3 การจั ด ทํ า แผน และกลไกในการแกไ ขปญหาทางการเงิน หากกิจการ
ประสบปญหาทางการเงิน
คณะกรรมการ มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุ รกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด
ในกรณี ท่ีกิจการมี แนวโน้มจะประสบปั ญหา หรื อมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิ น โดยจัดให้มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงในการดําเนินงานทุกด้านของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทํา
หน้า ที่ ก าํ หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอคณะกรรมการ พร้ อมทั้งกํากับดู แ ล ทบทวนและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบตั ิมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้ วดั ความเสี่ ยงโดยรวมที่ครอบคลุมทั้ง
องค์กร รวมถึ งการติ ดตามฐานะเงิ นกองทุน ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่
กําหนดเพื่ อให้มน่ั ใจว่าความเสี่ ยงต่ า ง ๆ อยู่ใ นกรอบความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ของบริ ษทั และรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา
หลักปฏิบัติที่ 7.4 จัดใหมีหนวยงานลงทุนเพื่อทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอ สื่อสาร
ระหว า งบริ ษั ท กั บ ผู ถื อ หุ น และผู มี ส ว นไดเ สี ย เพื่ อ ให ก ารสื่ อ สารและการเปด เผยข อ มูล เปน ไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติที่ 7.5 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ของบริ ษทั อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั

หน้า 34 จาก 46

หลักปฏิบัติที่ 8 สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders) ประกอบดวย 2 หลักปฏิบัติยอย
หลักปฏิบัติที่ 8.1 การเปดโอกาสใหผถู ือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั
1) คณะกรรมการดู แลและตระหนักในทุ กประเด็น ที่ สําคัญ ทั้งประเด็นที่ ถูกกําหนดใน
กฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนินงานของกิจการจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา และ/หรื ออนุมตั ิในเรื่ องสําคัญนั้น ๆ
2) คณะกรรมการมีการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
3) คณะกรรมการส่ งเสริ มให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน และแสดงผลเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาแต่ละวาระอย่างเหมาะสม
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อแจกเอกสาร
เพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็ นการลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี
7) ก่อนเริ่ มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม วิธีการประชุม การ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
8) ในวาระการเลื อ กตั้ง กรรมการ ประธานที่ ป ระชุ ม จะให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ในการแต่ ง ตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
9) มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยในแต่ละวาระให้
ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติที่ 8.2 ดูแลใหการเปดเผยมติที่ป ระชุม และรายงานการประชุมเปนไปอยา ง
ถูกตองและครบถวน
คณะกรรมการของบริ ษทั ดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญดังนี้
1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่ วนที่กรรมการที่เข้าร่ วม และที่
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน
3) ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม
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นโยบายความยั่งยืน
การดําเนิ นธุ รกิจต้องเผชิ ญกับความท้าทายหลายด้าน นํามาซึ่ งความเสี่ ยงและโอกาส ดังนั้นธุ รกิจ
ต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพื่อให้สามารถอยูร่ อด และเติบโตได้อย่างมัง่ คงและยัง่ ยืน การพัฒนา
องค์กรสู่ ความยัง่ ยืน จึ งเป็ น “เรื่ องสําคัญ” ที่ทุกธุ รกิ จต้องบรู ณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง
สามารถทําได้หลายรู ปแบบตามบริ บทองค์กร โดยยึดถือแนวคิดการจัดการสมัยใหม่มาเป็ นกรอบในการคิด
ได้แก่
1. การพัฒนาอย่างยัน่ ยืน (Sustainable Development)
2. การจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management)
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและทฤษฎีวา่ ด้วยผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory)
4. ความสามารถในการตรวจสอบได้ขององค์กร (Corporate Accountability Theory)
5. กลยุทธ์และความสามรถในการแข่งขัน (Strategy competitive Advantage)
บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดี สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจประกันชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงทางสังคม อันจะนําไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กรสื บไปโดยมี
นโยบายความยัง่ ยืน ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีคาํ นึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. กําหนดกลยุทธ์และรู ปแบบในการดําเนิ นธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนโดยคํานึ งถึงสภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิจปั จจัยการเปลี่ยนแปลงโอกาส และความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนิ นงานเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทาง
ธุ ร กิ จ สร้ า งความสามารถในการแข่ งขัน และตอบสนองความต้อ งการของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย โดยคํา นึ งถึ ง
จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในระยะยาวเพื่อนําไปสู่ การเติ บโต
อย่างยัง่ ยืน
4. ติดตามดูแลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
โดยคํานึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรตลอดห่ วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) และการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
5. เปิ ดเผยข้อมูลผลการดําเนิ นงานด้านความยัง่ ยืน ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ ขอ้ มูลทาง
การเงินที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
หลักการที่ว่าการตัดสิ นใจใด ๆ ในการดําเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณาต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่ วม
ในการพิจารณา รวมถึงอํานาจการอนุมตั ิในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายที่สาํ คัญ ดังนี้
1. บริ ษทั กําหนดให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั
2. บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทําโครงสร้างและขั้นตอนการดําเนิ นกิ จการที่ชดั เจน โปร่ งใส เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
3. บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการกิจการของบริ ษทั การปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ได้ เช่น
- การร่ วมถือหุน้ ในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั
- การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั
- การดํารงตําแหน่ งใด ๆ หรื อแม้แต่การเป็ นที่ปรึ กษาของผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั หรื อ
ลูกค้าของบริ ษทั
- การทําการค้าสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับบริ ษทั โดยตรง หรื อทําการผ่านผูอ้ ื่น เป็ นต้น
อนึ่ ง กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผ่านเลขานุ การสํานักงาน
คณะกรรมการ ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั กําหนด
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องละเว้นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรื อบุคคล หรื อ
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ ด้วย
ความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยอาศัย
ข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั เช่น แผนงาน รายได้ ผลประโยชน์ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุ รกิจ
การประมูลราคา รวมไปถึงข้อมูลสําคัญของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทําให้บริ ษทั ได้รับความ
เสี ยหายหรื อไม่กต็ าม และต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
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6. บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะที่อาจทําให้
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็ นได้อย่างอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณา
รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระนั้น
7. บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและจริ ยธรรม
ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั เป็ นที่
น่ าเชื่ อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจในการถือ
ปฏิบตั ิดว้ ย
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นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
หลักชี้แนะของสหประชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights: (UNGPs) พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ John Ruggie ผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิการ
แห่งสหประชาชาติดา้ นสิ ทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรเอกชน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนจากธุ รกิจ ตลอดจนกําหนดให้มีการเยียวยาเมื่อเกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ ของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ ไม่ถือเป็ นตราสารระหว่างประเทศ ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น
การรับหลักการไปปฏิบตั ิข้ ึนอยูบ่ นพื้นฐานของความสมัครใจ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 คุม้ ครอง (Protect) หมายถึง รัฐมีหน้าที่คุม้ ครองมิให้เกิ ดการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ไม่วา่ จากองค์กรของรัฐเองหรื อองค์กรภาคธุรกิจ
เสาหลั ก ที่ 2 เคารพ (Respect) หมายถึ ง บุ ค คลและองค์ก รที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ไม่ ว่า จะเป็ น ธุ รกิ จ
ประเภทใดหรื อขนาดใดก็ตาม ย่อมมีความรับผิดชอบที่จะเคารพสิ ทธิมนุษยชน
เสาหลักที่ 3 เยียวยา (Remedy) หมายถึง การแก้ไข ฟื้ นฟู ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบหรื อมีการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษ ยชนที่ เ นื่ องมาจากการประกอบธุ รกิ จ ทั้งภาครั ฐ และภาคธุ รกิ จ ต้องมี ก ลไกในการเยีย วยาที่ มี
ประสิ ทธิผล
บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุรกิจโดยตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้
ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ทาํ การใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ให้ความสําคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่ างกายและทรัพย์สิน ทั้งยัง
ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุ ขในการทํางาน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิมนุษยชน
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิ ด เชื้อชาติ
ศาสนา เพศ อายุ สี ผวิ การศึกษา ชาติตระกูล หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
2. เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
3. ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งข้อมูลไปยัง
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
4. ใช้ห ลัก ความยุติ ธ รรมในการบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ ค่า จ้า งและผลประโยชน์ต่ าง ๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. ไม่สนับสนุ นกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ายส่ งเสริ มความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
6. ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
โดยต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อแจ้งไปยังช่องทางที่กาํ หนดไว้ (Whistleblowing)
7. ผูท้ ี่กระทําการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจ
ของบริ ษทั โดยจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามกฎระเบียบบริ ษทั ต่อไป
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นโยบายการดูแลขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิด และการคุมครองผูใหขอมูล
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ตลอดจนนโยบายและระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยผูบ้ งั คับบัญชาของฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงฝ่ ายบริ หาร
และพัฒนาทุนมนุ ษย์และฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น ดูแล รวมทั้งเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริ ษทั รวมถึงกํากับดูแลให้คาํ ปรึ กษาและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนซึ่ง
เป็ นบุ คคลภายนอกเพื่อให้พนักงานปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความเต็มใจ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความ
โปร่ งใสและไม่ให้มีการกระทําผิด การทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อการละเมิดสิ ทธิ์ ใด ๆ เกิ ดขึ้นในบริ ษทั หาก
พนักงาน บุคคลภายนอกหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกปฏิบตั ิหรื อพบเห็นการปฏิบตั ิอนั ขัดต่อนโยบายที่บริ ษทั มุ่งมัน่
ดังกล่าว บริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายการดูแลข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิด และการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลไว้รองรับดังนี้
1. บริ ษทั จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวกรวมถึงกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
(Whistleblowing System) เพื่อให้พนักงาน บุ คคลภายนอกหรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถร้ องเรี ยนถึ งความ
เสี ยหายที่ตนได้รับ หรื อแสดงข้อกังวล/รายงานสถานการณ์ที่มีขอ้ สงสัย ตลอดจนแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจและนโยบายที่
เกี่ยวข้องทั้งนี้ ขอ้ มูลที่รับแจ้งถือเป็ นความลับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งจะได้รับการคุม้ ครอง ไม่ถูกลงโทษและไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการร้องเรี ยนหรื อการ
แจ้งเบาะแส “การกระทําผิด (Misconduct)” หมายถึง การทุจริ ตคอร์ รัปชัน การฉ้อฉล การละเมิดกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงานกํากับดูแลภายนอกกําหนด และ/หรื อการละเมิดจริ ยธรรมทางธุ รกิจ นโยบาย
มาตรการ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบตั ิที่บริ ษทั กําหนด
1.1 การทุจริ ต หมายถึง การกระทําหรื อละเว้นการกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
หรื อชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
1) การคอร์รัปชัน (Corruption) คือ การกระทําที่ให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้เงินสด สิ่ งของ
หรื อประโยชน์อื่นใดแก่ ภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริ ษทั เอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน หรื อสหกรณ์ เพื่อจูงใจ
ให้กระทําการหรื อไม่ กระทําการ หรื อประวิงการกระทําอันมิ ชอบด้วยหน้าที่ และมี เจตนาเพื่อซื้ อความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อเพื่อให้ได้รับประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ซึ่ งอาจรวมถึ ง การให้ ห รื อรั บ สิ น บน (Bribery) การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง (Political
Contribution) การขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การข่ ม ขู่/ การเรี ย กร้ อ งผลประโยชน์
(Economic Extortion) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
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2) การละเมิดในทรัพย์สินของบริ ษทั (Asset Misappropriation) คือ การนําทรัพย์สินของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้แก่ การยักยอกเงินหรื อทรัพย์สิน (Theft of Cash/Inventory/Other
Asset) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น โดยใช้ข ้อ มู ล เท็จ (Fraudulent Disbursements) การใช้ท รั พ ย์สิ น ผิด วัต ถุ ป ระสงค์
(Misuse)
3) การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Financial Statement Fraud) คือ การแสดงรายงานสู ง
หรื อ ตํ่า กว่ า ความเป็ นจริ ง (Over/Understatement) การปกปิ ดหรื อ บิ ด เบื อ นข้อ มู ล ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน (Information Asymmetry)
1.2 การฉ้อฉล หมายถึง การกระทําหรื อการละเว้นการกระทําโดยทุจริ ต เจตนาหลอกลวง
เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ่ืนไม่ว่าผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการ
ฉ้อฉลเป็ นผูก้ ระทําเอง หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูก้ ระทําก็ตามซึ่งได้แก่ การเปิ ดเผยข้อความเท็จ หรื อปิ ดบังข้อความ
จริ ง หรื อปกปิ ดข้อมูลที่ควรได้รับการเปิ ดเผย
2. บริ ษทั จัดให้มีมาตรการ/ระเบียบ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบตั ิประกอบนโยบายนี้ อย่างเพียงพอและ
มีประสิ ทธิภาพ พร้อมทั้งสื่ อสารแก่พนักงาน บุคคลภายนอกและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายได้รับทราบและนําไป
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนจะไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําผิดที่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั โดยจะต้องแจ้งเบาะแสไปยังช่ องทางที่ บริ ษทั กําหนดไว้และให้ความร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
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แนวปฏิบตั ปิ ระกอบการดําเนินนโยบาย
การดูแลขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิด และการคุม ครองผูใหขอมูล
1. เกณฑขอรองเรียน/แจงเบาะแสการกระทําผิดที่จะไดรับการพิจารณาตอบสนองจัดการ
บริ ษทั พึงดูแลตอบสนองข้อมูลที่แจ้งเข้ามาตามลําดับความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายและข้อบังคับตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดเกณฑ์ขอ้ ร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสที่
บริ ษทั จะพิจารณาตามนโยบายฉบับนี้ มีดงั นี้
1.1 ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําผิดต่อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรื อจริ ยธรรมธุ รกิจของ
บริ ษทั ซึ่งรวมถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน
1.2 ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อมูลที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้นเกี่ยวกับการฉ้อฉล ฉ้อโกง หรื อ
ปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่เกิดจากภายในซึ่งกระทําโดยกรรมการผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั และ
ที่เกิดจากภายนอกซึ่ งกระทําโดยลูกค้า บริ ษทั นายหน้าประกันชีวิตหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นอันจะทําให้บริ ษทั
เสี ยหายหรื อสู ญเสี ยประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
1.3 ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมายหลักเกณฑ์และข้อกําหนดต่าง ๆ ที่บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม
1.4 ข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับนโยบายการดําเนิ นงาน และนโยบายบัญชี และการเงิ น ของบริ ษทั ที่
กําหนดไว้แล้ว
1.5 ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อ
รายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction)
1.6 ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับงบการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งเกิดจากการกระทําโดยมิ
ชอบหรื อมีการตกแต่งรายงานทางการเงิน
1.7 ข้อร้องเรี ยนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
2. ชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิด
บริ ษทั ได้ประกาศแจ้งช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั เพื่อเป็ นช่ องทางให้พนักงาน นักลงทุนบุคคลภายนอก กรรมการ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สามารถแจ้งข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิดที่เข้าข่ายเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 1 โดยผ่านช่องทาง
ดังนี้
- ชองทางแจงขอรองเรียน สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดมายังประธานกรรมการผ่านทาง
สํานักงานคณะกรรมการ โดยส่ งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุการสํานักงานคณะกรรมการ มายังสํานักงาน
บริ ษทั หรื อโทรศัพท์ 02-379-5099 ต่อ 1110 หรื ออีเมล sec_board@sahalife.co.th
- ช อ งทางการแจ ง เบาะแส สามารถแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิด มายังประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบผ่านทางสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับกิจการ โดยส่ งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ มายัง สํ า นั ก งานบริ ษัท หรื อโทรศัพ ท์ 02-379-5099 ต่ อ 1102 หรื ออี เ มล
audit_compliance@sahalife.co.th
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3. วิธีการแจงขอมูล
3.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลควรแจ้งข้อร้ องเรี ยน/เบาะแสการกระทําผิดตามช่ องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนที่
กําหนดไว้พร้ อมทั้งระบุตวั ตนของผูแ้ จ้งอย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่ อผูร้ ้ องเรี ยน เรื่ องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการ
กระทําผิด และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อาจไม่รับพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่มาในรู ปของ
บัตรสนเท่ห์
3.2 ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ควรระบุ ชื่ อ บุ ค คลและเหตุ ก ารณ์ ที่ ต ้อ งสงสั ย ตลอดจนรายละเอี ย ดที่ อ าจเป็ น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริ งรวมทั้งจําเป็ นต้องแจ้งชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลและวิธีการติดต่อกลับเช่นอีเมล
หรื อเบอร์ โทรศัพท์ เพื่อแสดงความบริ สุทธิ์ ใจไม่มีเจตนาในการให้ร้ายหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
หรื อต่อบริ ษทั
4. การดําเนินการของบริษัท
4.1 ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน
ขั้นตอนที่ 1 เลขานุ การสํานักงานคณะกรรมการพิจ ารณาเรื่ องที่ ได้รับการร้ องเรี ยน และ
กลัน่ กรองข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นว่าเข้าหลักเกณฑ์ขอ้ ร้องเรี ยนฯ ตามข้อ 1 และมีขอ้ มูลที่เพียงพอหรื อไม่
ในกรณี ขอ้ มูลไม่เพียงพอจะส่ งเรื่ องไปยังสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับ
กิจการ หรื อคณะทํางานสอบสวนข้อเท็จจริ งที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อดําเนิ นการสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง โดยต้องดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งและรายงานผลการสอบสวน ซึ่ งรวมถึงแนวทางแก้ไข
หรื อบทลงโทษ (หากมี) ภายใน 30 วัน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั
ขั้นตอนที่ 2 เลขานุ ก ารสํานัก งานคณะกรรมการสรุ ป รายงานเรื่ อ งร้ องเรี ย น และผลการ
สอบสวนและบทลงโทษ (หากมี ) เสนอต่ อ ประธานกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การภายใต้ก รอบของ
กฎระเบียบของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามมิให้เลขานุ การสํานักงานคณะกรรมและสํานักงาน
ตรวจสอบภายในและกํากับกิจการ หรื อคณะทํางานสอบสวนข้อเท็จจริ งให้ขอ้ มูลการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน การ
ดําเนินสื บสวน และผลการสื บสวนแก่ผทู ้ ี่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 เลขานุ การสํานักงานคณะกรรมการแจ้งตอบรับพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน/ผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง และผลการดําเนิ นการไปยังผูแ้ จ้งร้องเรี ยนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
4.2 ขั้นตอนการรับแจงเบาะแสการกระทําผิด
ขั้นตอนที่ 1 เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่ องที่ได้รับการแจ้งเบาะแสการ
กระทําผิดและกลัน่ กรองข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นว่าเข้าหลักเกณฑ์ขอ้ ร้ องเรี ยนฯ ตามข้อ 1 และให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอหรื อไม่พร้อมทําความเห็นเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ
สัง่ การว่าต้องดําเนินการสอบสวนต่อหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 2 สํา นัก งานตรวจสอบภายในและกํา กับ กิ จ การ หรื อ คณะทํา งานสอบสวน
ข้อเท็จจริ งที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดาํ เนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งและรายงานผลการสอบสวน
ซึ่งรวมถึงแนวทางแก้ไขหรื อบทลงโทษ (หากมี) ภายใน 30 วันยกเว้นกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั
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ขั้นตอนที่ 3 เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบนํารายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ
(หากมี) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยห้ามมิให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
สอบสวนให้ขอ้ มูลการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน การดําเนิ นสอบสวน และผลการสอบสวนแก่ผทู ้ ี่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยในกรณี น้ ี ให้
แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ขั้นตอนที่ 4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริ งจากการ
แจ้งเบาะแสการกระทําผิดต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการภายใต้กรอบของกฎระเบียบของบริ ษทั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริ งและผลการ
ดําเนิ น การไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดภายใน 7 วัน ทําการ นับจากวัน ที่ ไ ด้รับความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
5. การรักษาความลับและการคุมครองผูใหขอมูล
5.1 บริ ษทั จัดให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน/ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต โดยจะ
คุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ให้ได้รับผลกระทบในทางลบรวมถึงปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อ
ข้อมูลใด ๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามคําสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานกํากับดูแล
5.2 พนักงานบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ มีความโปร่ งใส ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน
และปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั จะได้รับความคุม้ ครอง ไม่ให้ถูกลงโทษ ไม่เลิกจ้าง ไม่ลดตําแหน่ งงาน
ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นลัก ษณะงาน/สถานที่ ท าํ งานให้ ด้อ ยลง ไม่ พ ัก งาน ไม่ ป ล่ อ ยให้ มี ก ารข่ ม ขู่/ รบกวนการ
ปฏิบตั ิงาน แม้การกระทํานั้นจะส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
5.3 ห้า มมิ ใ ห้ผูบ้ ริ ห ารหรื อ พนัก งานบริ ษ ัท เลิ ก จ้า ง พัก งาน ลงโทษทางวิ นัย หรื อ ข่ ม ขู่ว่ า จะ
ดําเนิ นการต่าง ๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หากผูใ้ ดกระทําการดังกล่าว
จะถูกลงโทษทางวินยั
5.4 ผูร้ ้องเรี ยน/ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อถูกกระทําการตามข้อ 5.3 สามารถแจ้ง
ร้องเรี ยนได้ตามช่องทางการร้องเรี ยนที่กาํ หนดไว้
6. หนาที่และความรับผิดชอบ
6.1 คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ ายบริ หาร
สอบทานให้บริ ษทั มีนโยบายดูแลข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมถึงกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ นโยบายการ
ดูแลข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิด และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลบริ ษทั
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6.2 เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ดูแลช่องทางรับข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิด และให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ
2) รั บข้อร้ องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิด มากลัน่ กรองและคัดแยกเพื่อดําเนิ นการตาม
ขั้นตอน
3) กํากับดู แลให้มนั่ ใจว่าทุกเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสที่ เข้าหลักเกณฑ์และมี ขอ้ มูลเพียง
พอที่จะได้รับการพิจารณาตอบสนองจัดการตามนโยบายฉบับนี้
4) แจ้งสถานะความคืบหน้าเกี่ ยวกับการดําเนิ นการให้ผูร้ ้ องเรี ยน/ผูแ้ จ้งเบาะแสทราบเพื่อ
แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อข้อมูลที่ได้รับ
5) รายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ
6.3 หน่วยงานสอบสวน
1) หน่ วยงานสอบสวนคือหน่ วยงานที่ มีความรู ้ ความสามารถในการวินิจฉัยข้อร้ องเรี ยน/
เบาะแสแต่ละประเภท ได้แก่ สํานักกฎหมายและสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับกิจการ หรื อบุคคล
หรื อคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อจากกรรมการให้เป็ นกรรมการสอบสวนแล้วแต่ กรณี และต้องเป็ นอิ สระจากกิ จกรรมที่
ดําเนินการสอบสวน
2) ดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งจัดทํารายงานผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษ (หาก
มี) กลับไปยังเลขานุ การสํานักงานคณะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วรายงานต่อ
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาบทลงโทษ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการต่อไป
7. การจัดทําทะเบียนและการรายงาน
7.1 การจัดทําทะเบียน
เลขานุ การสํานักงานคณะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดั ทํา
ทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิด และจัดทํารายงานสรุ ปการรับแจ้งข้อมูลการกระทํา
ผิดทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งที่ ได้พิจารณาแล้วหรื ออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน ให้คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7.2 การรายงาน
1) ข้อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต ฉ้ อ ฉล และคอร์ รั ป ชัน ให้ ร ายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งและผลการดําเนิ นการต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทันทีที่
สรุ ปผลการสอบสวน กรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อการกระทําใดซึ่งส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงินผลการ
ดําเนิ นงานหรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อฝ่ ายบริ หารหรื อคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนิ นการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมโดยไม่ ชักช้า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร
หากฝ่ ายบริ หารหรื อคณะกรรมการไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
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ตรวจสอบกําหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทําดังกล่าวต่อหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง
ทราบ
2) ข้อร้องเรี ยนนอกจากข้อ 1) ให้รายงานสรุ ปผลการรับเรื่ องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทํา
ผิดต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
8. การทบทวนนโยบาย
บริ ษทั จะจัดให้มีทบทวนนโยบายการดูแลข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการกระทําผิด และการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นประจําทุกปี ทั้งนี้ หากผูร้ ้ องเรี ยนประสงค์จะร้ องเรี ยนผ่านทางช่ องทางอื่ นนอกเหนื อจาก
ช่ อ งทางและกระบวนการที่ บ ริ ษ ัท ได้ก ํา หนดขึ้ น ตามนโยบายฉบับ นี้ สามารถร้ อ งเรี ย นมายัง ประธาน
กรรมการผ่านทางเลขานุ การสํานักงานคณะกรรมการ โดยส่ งจดหมายจ่าหน้าซองถึงเลขานุ การสํานักงาน
คณะกรรมการมายังบริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที่ 36/186 ถนนมอเตอร์ เวย์ แขวงคลองสอง
ต้น นุ่ น เขตลาดกระบัง กรุ ง เทพมหานคร 10520 หรื อโทรศัพ ท์ 02-379-5099 ต่ อ 1110 หรื ออี เ มล
sec_board@sahalife.co.th
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