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นโยบายการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

1.จดุมุง่หมาย 

 

นโยบายนีมุ้ง่หมายเพือ่สรา้งขอบเขตส าหรับ บรษัิท อซีีบ่าย จ ากัด (มหาชน) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ 

"บรษัิทฯ ") ในการสง่เสรมิมาตรการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม และเทา่เทยีม กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุตอ่ลกูคา้ 

 

2.ค านยิาม  

 “ลูกคา้” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาและนติบิุคคลซึง่ใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารอยู่ในปัจจุบัน
และใหห้มายความรวมถงึผูต้ดิต่อสอบถามขอ้มูลผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ผูท้ีรั่บทราบผลติภัณฑ์
และบรกิารผ่านสือ่ต่าง ๆ และผูท้ี่ไดรั้บการเสนอหรอืแนะน าจากบรษัิทฯเพื่อใหซ้ือ้ผลติภัณฑ์
และบรกิาร 

“ลกูคา้กลุม่เปราะบาง” หมายความวา่ ลกูคา้ซึง่ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใชค้วามระมัดระวัง ในการตดิต่อ
และใหบ้รกิารเป็นพเิศษ เชน่ ผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ผูท้ีม่คีวามรูท้างการเงนิอย่าง
จ ากัด หรือไม่มีประสบการณ์การใชผ้ลติภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิ ผูท้ี่มีขอ้จ ากัดในการ
สื่อสารหรือตัดสนิใจ อาทิ ผูท้ี่มีความบกพร่องทางการไดย้นิหรือการมองเห็น หรือมีภาวะ
บกพรอ่งทางสขุภาพ 

“ผลติภัณฑ์และบรกิาร” หมายความว่า ผลติภัณฑ์และ/หรอืบรกิารทางการเงนิทุกประเภทที่
บรษัิทฯเป็นผูอ้อก ผูแ้นะน า หรอืผูข้าย ซึง่รวมถงึผลติภัณฑ์และบรกิารที่อยู่ภายใตก้ารก ากับ
ของหน่วยงานอืน่ เชน่ ตราสารหนี ้กองทนุรวม ประกันวนิาศภัย และประกันชวีติ 

3.หลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ

 

3.1 บรษัิทฯ ใหเ้กยีรตลิกูคา้และมุง่มั่นในการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นธรรม และเทา่

เทยีมใหแ้กล่กูคา้ ซึง่ตรงกับความประสงค ์ความสามารถทางการเงนิ และความเขา้ใจของลกูคา้ 

3.2 บรษัิทฯ จะท าใหม้ั่นใจไดว้่าลูกคา้ไดรั้บขอ้เสนอแนะ และค าแนะน าเกี่ยวกับสนิคา้และ
บรกิารทีจ่ าเป็นโดยไมร่บกวนลูกคา้ รวมถงึไดรั้บขอ้มลูทีช่ัดเจนและเพยีงพอ ไมเ่กนิจรงิและไม่
บดิเบอืน ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลังการขาย เพื่อใหต้ัดสนิใจเลอืกสนิคา้และบรกิารดว้ยความ
เขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 

3.3 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับความเป็นสว่นตัวและการรักษาความลับของขอ้มูลลูกคา้ และมี
หนา้ที่รับผดิชอบในการใชแ้ละรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมทัง้คุม้ครองความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุคล   

3.4 บรษัิทฯ เล็งเห็นวา่ขอ้รอ้งเรยีน และปัญหาการใหบ้รกิารเป็นโอกาสในการพัฒนาสนิคา้และ
บรกิารของบรษัิทฯและจะจัดการปัญหาเกีย่วกับสนิคา้และบรกิารทีไ่ดรั้บแจง้จากลกูคา้อยา่งเป็น
ธรรม เทา่เทยีม และมคีวามเป็นมอือาชพี 
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3.5 กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีนา้ที่สรา้งความมั่นใจได ้ว่าบรษัิทฯ จะสรา้ง
และรักษาความไวว้างใจจากลกูคา้ในเรือ่งการใหบ้รกิารอยา่งเป็นธรรม 

4. ขอบเขตของนโยบาย  

4.1 นโยบายฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับคณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยเฉพาะผู ้
ทีม่หีนา้ทีใ่นการน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมใหแ้กล่กูคา้ 

4.2 กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะปฏบิัตติามนโยบายฉบับนี้  รวมทัง้กฎ และ
มาตรฐานที่ระบุไวใ้นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (สกส. 1/2561) เรื่อง การบรหิาร
จัดการดา้นการบรกิารแกล่กูคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) 

5. กรอบการบรหิารจดัการการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 

5.1. การควบคุมดูแลการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ และ
ผูบ้รหิาร 

5.1.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ 

(1) จัดตัง้และพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงานการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรม 
เพื่อใหเ้กดิความชัดเจนในสาระส าคัญเกีย่วกับการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทยีม 

(2) ก าหนดและจัดสรรหนา้ที่และความรับผดิชอบของผูบ้รหิาร และฝ่ายงาน/ส านัก เพื่อ
ควบคมุดแูลการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

(3) พัฒนาและรักษาความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบ เพื่อการบรหิารจัดการ 
ดแูลและตรวจสอบการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ใหเ้หมาะสมกับสภาพการด าเนนิงาน
และความเสี่ยงที่ เก ิดขึ้นจริง รวมถึงระบบที่สามารถท าการสื่อสารและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม  

5.1.2 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารผูรั้บผิดชอบเรื่องการ
ใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 

(1) จัดตัง้ พัฒนา และสง่เสรมิกลยุทธ ์แผนงาน หรอืกฎระเบยีบภายในเรือ่งการใหบ้รกิาร
ลูกคา้อย่างเป็นธรรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับหนา้ที่และ
โครงสรา้งองคก์ร  
 
(2) มอบอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ฝ่าย/ส านัก และ
ผลักดันใหเ้กดิการบรกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถงึมอบหมายผูบ้รหิาร
ระดับสงูเป็นผูรั้บผดิชอบในการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ซึง่มตี าแหน่งไมต่ ่ากวา่ระดับ
ที ่3 นับจากต าแหน่งสงูสดุ และ/หรอืมคีณะท างานทีม่ผีูบ้รหิารระดับสงูดังกลา่วเป็นประธาน 
เพือ่ก ากับดแูลการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
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(3) ชว่ยใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถตดิตาม และก ากับดแูลการบรกิารลกูคา้อยา่งเป็น
ธรรมไดทั้นทว่งท ีเชน่ จัดท ารายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ
อยา่งสม ่าเสมอ ในประเด็นตอ่ไปนี้: แนวโนม้การรอ้งเรยีน ผลส ารวจความเห็นและความพงึ
พอใจของลูกคา้ ผลการตรวจสอบโดยไม่แสดงตัวตน (Mystery Shopping) และรายงาน
การปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์(Compliance Report)  

5.1.3 ฝ่าย/ส านัก 

(1) ด าเนนิการ บรหิาร ควบคมุ และประเมนิการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีม 
ตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายเกีย่วกับหนา้ทีแ่ละโครงสรา้งองคก์ร  
 

5.2 การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละการจัดกลุม่ลกูคา้ 
 
5.2.1 ออกแบบ พัฒนา และคัดเลอืกสนิคา้และบรกิาร โดยค านึงถงึปัจจัย/การด าเนินการ
ดังตอ่ไปนี;้ 
 

(1) เหมาะสมกับความตอ้งการ ความสามารถทางการเงนิ และความเขา้ใจของลกูคา้แตล่ะ
กลุม่ โดยเฉพาะลกูคา้กลุม่เปราะบาง;  
 
(2) สนิคา้และบรกิารมคีวามเป็นธรรมและเท่าเทยีมเมือ่เปรยีบเทยีบกับตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ เชน่ 
เงือ่นไข ผลประโยชน ์ราคา และคา่ธรรมเนยีม;  
 
(3) ความจ าเป็นของผลติภัณฑ์และบรกิารอื่นๆ ที่น าเสนอร่วมกับผลติภัณฑ์หรือบรกิาร
หลัก; 
 
(4) สามารถสื่อสารกับลูกคา้ไดอ้ย่างชัดเจนและเพียงพอทั้งช่องทางการขายและ
ความสามารถของพนักงานขาย;  

 
(5) มาตรการเพือ่การบรหิาร ควบคมุก ากับ และตรวจสอบขัน้ตอนการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล (3 Lines of Defense);  
 
(6) สาเหตขุองปัญหาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนในอดตี; 
 
(7) การพสิจูน์ทราบขอ้เท็จจรงิกรณีคัดเลอืกผลติภัณฑห์รอืบรกิาร ทีบ่รษัิทฯไม่ไดพั้ฒนา
เอง; 
 
(8) วธิกีารจัดกลุม่ หรอืการจ าแนกกลุม่ลกูคา้ของทัง้ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร;   
 
(9) มาตรการป้องกันตา่งๆ ในการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารไมใ่หข้ดัตอ่กฎหมาย หรอืการ
ด าเนนิการทีม่คีวามเสีย่ง หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

5.2.2 พัฒนาและสง่เสรมิใหฝ่้ายงาน/ส านักทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาการออกแบบ พัฒนา และ
คัดเลอืกผลติภัณฑแ์ละบรกิารอยา่งครบถว้น มกีารบันทกึรายงานการประชมุ และไดรั้บอนุมัติ
จากผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบ 
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5.3 การจา่ยคา่ตอบแทน 
 

5.3.1 ก าหนดโครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทน และมาตรการลงโทษพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยใหค้วามส าคัญในเรือ่งคุณภาพการขาย เช่น ความ
ถกูตอ้ง ความชดัเจน ความเป็นธรรมในเงือ่นไข และเอกสารประกอบการขาย 
 
5.3.2 พจิารณาอยา่งเครง่ครัดในการด าเนนิการทางวนัิยแกพ่นักงานและผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบ
การบรกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ตามความผดิทีก่ าหนดไวใ้นกฎขอ้บังคับเกีย่วกับการท างาน 
 

5.4 กระบวนการขาย 
 

5.4.1 ชีแ้จงและสือ่สารกระบวนการขายใหก้ับพนักงานขายดว้ยวธิกีารทีช่ัดเจนและเหมาะสม 
โดยจัดเตรียมระบบ กฎขอ้บังคับภายใน การอบรม และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับการขาย 
เพื่อใหพ้นักงานขายเขา้ใจไดง้่ายถึงสิง่ที่ตอ้งท าและสิง่ที่ไม่ตอ้งท าในหนา้ที่และความ
รับผดิชอบของตน 
 
5.4.2 ด าเนนิการ และบรหิารจัดการกระบวนการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
ไดต้รวจสอบตัวตนของลูกคา้ และรูถ้งึความตอ้งการ ความสามารถทางการเงนิ และความ
เขา้ใจของลกูคา้ เพือ่น าเสนอ แนะน า และใหค้ าปรกึษาแกล่กูคา้แตล่ะกลุม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  
5.4.3 ไมข่ายผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีพ่นักงานขายไมม่คีวามรูแ้ละความสามารถเพยีงพอทีจ่ะ
อธบิายผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหแ้กล่กูคา้ หรอืพนักงานขายไดรั้บขอ้มลูของลกูคา้ไมเ่พยีงพอ
หรอืมขีอ้มลูน่าสงสยั ท าใหไ้มส่ามารถใหท้ราบตัวตนลกูคา้ได ้
 
5.4.4 มั่นใจไดว้า่ลกูคา้ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่พยีงพอ รวมถงึขอ้มลูการ
ท าธรุกรรม ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 
  
5.4.5 มีระบบ เครื่องมือ และขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที่มปีระสทิธภิาพ ในการด าเนินการกับ
ขอ้มลูลกูคา้อยา่งมคีวามรับผดิชอบและไมร่บกวนความเป็นสว่นตัวของลกูคา้ 
 
5.4.6 ตรวจสอบคุณภาพการขายทุกชอ่งทางอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่กระบวนการ
ขายนัน้ ปฏบิัตดิว้ยความโปรง่ใส ่ไมห่ลอกลวง ไมบ่ังคับ และไมร่บกวน 

 
5.5 การสือ่สารและการใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน 

 
5.5.1 มกีารก าหนดใหฝ่้ายงาน/ส านัก มหีนา้ทีส่ ือ่สารและใหค้วามรูแ้กพ่นักงานทุกระดับโดย
ก าหนดเรือ่ง หัวขอ้ เนื้อหา รูปแบบ วธิกีารสือ่สาร และวธิกีารประเมนิ รวมถงึก าหนดเวลาและ
ความถีท่ีเ่หมาะสม โดยตดิตามและพัฒนาใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
5.5.2 จัดการอบรมใหพ้นักงานขาย เพือ่เพิม่พูนความรูท้ีย่ังอ่อน หรอืทักษะการขายทีจ่ าเป็น 
เพือ่ใหส้ามารถเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นธรรม และเทา่เทยีมแกล่กูคา้ 
  
5.5.3 ประเมนิผลการสือ่สารและการอบรมเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ พนักงานขายไดรั้บความรูแ้ละความ
เขา้ใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถปฏบิัตติามหนา้ที่และความรับผดิชอบของตนไดอ้ย่าง
เหมาะสม รวมทัง้เพือ่เป็นการพัฒนาการสือ่สารและการอบรมตอ่ไป 
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5.6 การดแูลขอ้มลูของลกูคา้ 
 

5.6.1 พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริหารจัดการขอ้มูลลูกคา้มีความ
เหมาะสม รวมถงึมกีารบรหิารความเสีย่งตามหลักการควบคุม การก ากับ และตรวจสอบ (3 
Lines of Defense) 
 
5.6.2 สรา้งมาตรฐานทีเ่ป็นรูปธรรม รวมทัง้ขัน้ตอนเพื่อจัดการขอ้มูลของลูกคา้ โดยเฉพาะ
การใหข้อ้มูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ พนักงานทุกระดับ และบุคคลทีส่ามมี
ความตระหนักถึงและปฏบิัตติามมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมและ
มาตรการตา่งๆทีจ่ าเป็น 
 
5.6.3 มกีารตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการขอ้มูลลูกคา้อย่างรอบคอบเป็นประจ า 
รวมถงึจัดการเรือ่งการเขา้ถงึ มาตรการเพือ่ป้องกันการน าขอ้มูลลกูคา้ออกไป และระบบการ
จัดการขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ป้องกันการเขา้ถงึทีผ่ดิกฎหมายจากภายนอก 

 
5.7 การแกไ้ขปัญหาและการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน 

 
5.7.1 จัดใหม้ชีอ่งทางและแนวทางปฏบิัตสิ าหรับใหลู้กคา้แจง้ปัญหาการใหบ้รกิารหรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีนมายังฝ่าย/ส านักทีรั่บผดิชอบ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐไดโ้ดยงา่ย  
 
5.7.2 ใหม้ั่นใจว่าฝ่าย/ส านัก และผูรั้บผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิาร และขอ้
รอ้งเรยีนมคีวามเป็นอสิระ สามารถประสานงานกับฝ่ายอืน่ และไดรั้บการอบรมเพือ่รับมอืกับ
ประเด็นตา่งๆ ได ้
 
5.7.3 พัฒนาและใชข้ัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารและขอ้รอ้งเรียนอย่างจรงิจัง 
โดยเฉพาะในประเด็นที่มคีวามอ่อนไหว หรอือาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญกับบรษัิทฯ 
และแกไ้ขปัญหาและขอ้รอ้งเรยีนดว้ยความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอสิระ มปีระสทิธภิาพ เป็น
ธรรม และเทา่เทยีมแกล่กูคา้ 
 
5.7.4 ก าหนดให ้ฝ่าย/ส านัก และบุคคลผูรั้บผดิชอบเพื่อวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการ
ใหบ้รกิารและขอ้รอ้งเรยีน และน าผลการวเิคราะหม์าปรับปรุงเพื่อพัฒนาใหด้ขี ึน้ต่อไป เช่น 
การตรวจสอบและประเมนิผลงานของพนักงาน การพัฒนาผลติภัณฑ ์บรกิาร การปฏบิัตงิาน 
และระบบ ตลอดจนควบคมุ ก ากับ และตรวจสอบ 
 
5.7.5 รายงานปัญหา และขอ้รอ้งเรยีน ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร เพื่อประเมนิ
ความเสียงและปรับปรุงขั ้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง ป้องกันการเกิดปัญหาซ ้า 
นอกจากนี ้รายงานประเด็นปัญหาตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรับ
การรายงานคณุภาพการใหบ้รกิารทางการเงนิ 

 
5.8 การควบคมุ การก ากับ และตรวจสอบ 

 
5.8.1 ก ากับดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรหิารจัดการแนวทางเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม
และความเท่าเทยีมกันในการใหบ้รกิารลกูคา้ท่ัวทัง้องคก์ร โดยยดึหลักการควบคมุ การก ากับ 
และตรวจสอบ: การบรหิารจัดการ (1st Line) การบรหิารความเสีย่ง การก ากับดแูล และ งาน
สนับสนุนอืน่ๆ (2nd Line) และการตรวจสอบภายใน (3rd Line)  
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5.8.2 เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ฝ่าย/ส านัก ที่ท าหนา้ที่ควบคุม การก ากับ และตรวจสอบ 
สามารถท าการประเมนิกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกับกรอบการด าเนนิการไดอ้ยา่งเป็นอสิระ เพือ่ให ้
สามารถตรวจพบและป้องกันความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมดังกล่าว และควบคุมเรือ่ง
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
5.8.3 รายงานผลการประเมนิไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯและผูบ้รหิารภายในเวลาทีก่ าหนด 
ซึง่รวมถงึวธิกีารปรับปรงุ 

 
5.9 การปฏบิัตงิานและแผนรับรองการปฏบิัตงิาน 

 
5.9.1 จัดท าแผนบรหิารความเสีย่งและแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิไวใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันตลอดทัง้เวลาปกตแิละเวลาฉุกเฉินเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ลูกคา้สามารถ
ด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์และทันเวลา 
 
5.9.2 ป้องกันความผดิพลาดจากการปฏบิัตงิานและ รวมทัง้ใหค้วามมั่นใจในการใหบ้รกิาร
ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีม โดยพัฒนาและปรับปรุงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน เครือ่งมอื 
และการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขา้ใจถงึความส าคัญของการปฏบิัต ิ
ตามกฎหมาย  
 
5.9.3 ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียม พจิารณาเสถยีรภาพของระบบ ความปลอดภัยของขอ้มูล และการพัฒนาโปรแกรมที่
สนับสนุนการปฏบิัตงิานประจ าวนั 

รอบการทบทวนนโยบาย 

นโยบายฉบับนีต้อ้งไดรั้บการทบทวนทกุ 1 ปีนับจากวนัทีม่ผีลบังคับใช ้อยา่งไรก็ตาม อาจมกีาร
ทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิทีม่สีาระส าคัญ  

วนัทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากผูม้อี านาจ และ วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายฉบับนี ้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯวนัที ่22 มนีาคม 2562 
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