คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
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หน้ า

ส่วนที่ 1 บททัวไป
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พันธกิจ
วิสยั ทัศน์
เป้าหมายของบริษทั
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ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการที่ดี
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นิยามและความหมาย
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. หลักการนโยบายการกากับการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
2. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. นโยบายต่อต้านการทุจริต
5. นโยบายในการรับลูกค้า
6. นโยบายในการปฏิบตั ขิ องบริษทั
6.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธกี ารในการขอเอาประกันภัย
6.2 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธกี ารในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัย
7. วิธกี ารติดต่อบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีมขี อ้ พิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
8. คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
8.1.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
8.1.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
8.1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
8.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
8.2.2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
8.4 การประชุมคณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
8.5 การประชุมคณะกรรมการอิสระ
8.6 การรายงานข้อมูล
8.7 การติดต่อสือ่ สารกับฝา่ ยบริหาร
8.8 บทบาทของเลขานุการบริษทั
9. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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10. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
10.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
10.2 ข้อมูลขัน้ ต่าทีค่ วรเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั
10.3 การรายงานทางการเงิน
10.4 การบริหารความเสีย่ ง
10.5 การควบคุมภายใน
11. นโยบายการให้บริการประชาชน และการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน (CSR)
11.1 การส่งเสริม สนับสนุน และมีสว่ นร่วมในสาธารณะประโยชน์
11.1.1 ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย
11.1.2 ด้านการศึกษา
11.1.3 ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
11.1.4 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
11.1.5 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
11.1.6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
11.2 การให้ความรูด้ า้ นการประกันภัยแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่วนที่ 3 จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นธุรกิ จ
บทนา : จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจ
1. จริยธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
1.1 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
1.2 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
1.3 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
1.4 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่ง
1.5 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้
1.6 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้
1.7 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
1.8 นโยบายการปฏิบตั ติ ่อภาครัฐ
2. จริยธรรมสาหรับคณะกรรมการบริษทั
3. จริยธรรมสาหรับพนักงาน
3.1 การปฏิบตั ติ ่อตนเอง
3.2 การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ผูเ้ กีย่ วข้อง และสังคม
3.3 การปฏิบตั ริ ะหว่างพนักงาน
3.4 การปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่
4. หลักสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ
4.1 ข้อมูลของบริษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือ
4.2 การรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั
4.3 การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณชน หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน

ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิ ง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 1

บททัวไป
่

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

4

พันธกิจ
“ให้ บริการที่สร้ างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครื อข่ ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้ วยกระบวนงานที่ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็ นที่เชื่อถือไว้ วางใจได้ ”

วิสยั ทัศน์
“เป็ นบริษัทประกันวินาศภัยที่ม่ ันคง
โปร่ งใส จริงใจ และเป็ นธรรม”

เป้ าหมายของบริษทั
“เพื่อความเจริญยั่งยืนขององค์ กร”

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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นาทางสู่ความสาเร็จ
ด้ วยการดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้บ่มเพาะความรู้ ความเชีย่ วชาญ สังสมประสบการณ์
่
ด้านประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี บริษทั ฯ ดาเนิน ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก “ความ
เป็ นธรรม คือ นโยบาย” ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน
และสังคมโดยรวม มุ่งมันท
่ าหน้าทีช่ ่วยกระจายความเสีย่ งให้กบั คนในสังคม ด้วยการบริหารงานอย่างมือ
อาชีพ ซื่อตรง และเป็ นธรรม เพื่อให้สงั คมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมันคง
่ ควบคู่ไปกับการใส่ใจ พัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมันคงและความเจริ
่
ญยังยื
่ นขององค์กร ซึง่ จะเป็นรากฐานอัน
แข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนาพาสังคมไทยให้เติบโตก้าวไกลอย่างมีความสุข
และยังยื
่ น

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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“ความกล้ าทางจริยธรรม
คือ ความกล้ าที่จะทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง”
“ดาบที่ดีต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดีต้องมีจริยธรรม”
“การมีจริยธรรมในการปฎิบัตหิ น้ าที่นัน้
คือ เว้ นสิ่งที่ควรเว้ น ประพฤติส่ งิ ที่ควรประพฤติ”
-ว. วชิรเมธี-

ทาธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีกว่ า ไม่ ใช่ เพียงหวังหา
ประโยชน์ ส่วนตน โดยไม่ ใส่ ใจผลกระทบต่ อสังคม
ธุรกิจที่ดีต้องมีกาไร แต่ ต้องมีขอบเขต มีคุณธรรม
เกิดประโยชน์ และไม่ เอารั ดเอาเปรี ยบกัน
เจตนารมณ์ ผ้ กู ่ อตัง้
บริษัทวิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 2

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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คานิ ยาม
การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริห ารจัดการบริษัท ที่มีป ระสิท ธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ซึง่ จะทาให้
สร้างความน่ าเชื่อถือและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท และเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งจนก่ อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
แนวทางปฎิบตั ใิ นการส่งเสริม ให้เกิดการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารการจัดการที่ดภี ายในองค์กรตาม
หลักสากล จะต้องสะท้อนถึงหลักการสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. Accountability
ความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบตั ติ ามหน้าที่
2. Responsibility
ความสานึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียม
4. Transparency
ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดาเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
5. Value Creation
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือ เพิ่ม มูลค่าใดๆ นัน้ จะต้อ งเป็ น การเพิ่มความสามารถในทุ กด้านเพื่อ การ
แข่งขัน
6. Ethics
การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแลและจรรยาบรรณทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ
7. Participation
การมีสว่ นร่วม เป็ นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มสี ว่ น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิน่

ความสาคัญของการกากับดูแลกิ จการที่ดี
1. เป็ นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และมีมาตรฐานทีเ่ ป็ นสากล
2. ทาให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความเชื่อมันและมี
่
ความน่าเชื่อถือเพิม่ มากขึน้
3. เป็ นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
4. เป็ นเครื่องมือการตรวจสอบและวัดผลการดาเนินงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงครัง้ ต่อไป

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษัท วิ ริยะประกันภัย จากัด
(มหาชน)
บริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการปฎิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี บริษทั เชื่อมันว่
่ า การ
มีนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุก
กลุ่ม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทัง้ หมดนี้จะเป็ นพื้นฐานสาคัญในการเสริมสร้างและ
ยกระดับการกากับดูแลกิจกิจการทีด่ ี นาพาให้บริษทั บรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็น ถึง ความสาคัญ ดัง กล่า ว จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจการ และ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง โดยได้รบั ความเห็นชอบ และผ่าน
การทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมทัง้ บริษทั ได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจผ่านชองทางเว็บไซต์ของบริษทั
โดยนโยบายฉบับนี้จะอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของการดาเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทุกระดับและทุกส่วนงานมีการตระหนักรู้ เข้าใจ ยึดมัน่ ยอมรับในคุณค่าอันดีงาม และถือ
ปฏิบตั ิ จนเกิดเป็ นวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรทีง่ ดงาม
ข้อมูลนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนความมุ่งมันของ
่
คณะกรรมการบริษทั ในการส่งเสริม สนั บสนุ น และติดตามการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ซึง่ ได้ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของบริษัท รวมทัง้ ได้รบั การ
พิจารณาปรับปรุงทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
1. หลักการนโยบายการกากับการปฏิ บตั ิ งานตามกฎหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทมีความเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เป็ นพืน้ ฐานไว้ดงั นี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
 ไม่กระทาการทุตจริตคอร์รปั ชัน่
 ให้บริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุตธิ รรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
 แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
 ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยคู่แข่ง
3. พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
 โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการบริหารความเสีย่ งทุกด้านขององค์กรให้ครอบคลุม
และต่อเนี่อง
 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม การคืน กาไรสูส่ งั คม และสร้างจิตสานึกแก่
พนักงานให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. การยึดกฎหมายของหน่วยงานกากับธุรกิจประกันภัย
 บริษัทฯมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิตามบทบัญ ญัติของกฎหมายที่ออกโดยหน่ วยงานกากับดูแล
ธุรกิจประกัน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างเคร่งครัด
5. การบันทึกข้อมูลบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และรายงานสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใส
 บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการเอกสารต่ างๆ ในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม และมีการควบคุมเพื่อให้แน่ ใจว่าได้มกี ารเก็บรายละเอียดของธุรกรรมต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับทางบัญชีอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
6. มีสภาพการทางานทีเ่ ป็ นธรรม และน่านับถือ
 พนักงานบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี มีความเป็ นธรรม และมีความเคารพในผูอ้ ่นื
ในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็ นต้น
 พนักงานบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯทุกระดับ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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 พนัก งานบริษัท วิริย ะประกัน ภัย ฯทุ ก คนมีห น้ าที่ในการรัก ษามาตรฐาน การปฏิบ ัติงานตาม
กฎหมาย การฝ่าฝื น เป็ นสิง่ ไม่สามารถยอมรับได้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกส่งไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานผูน้ นั ้ ฝา่ ยบุคคลหรือหน่วยงานกากับดูแลบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี ซึง่ จะ
เป็ นผู้ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อจัดการการกระทาผิดนัน้ อย่างเหมาะสม และป้องกันมิให้เกิดการ
กระทาผิดนัน้ ซ้าอีก
7. การแยกผลประโยชน์ของบริษทั และผลประโยชน์สว่ นตนออกจากกัน
 พนักงานบริษัทวิรยิ ะประกันภัย ฯทุกคนจะต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ตลอดเวลา การตัดสิน ใจส่วนตัวและความสัมพันธ์ท างธุรกิจกับ บุค คลภายนอก
จะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของหลักเกณฑ์ทต่ี อ้ งแยกจากกัน
8. การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือในการติดต่อและในการกากับดูแลของเจ้า หน้ าที่ท่กี ากับดูแล และ
หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วยงาน ข้อมูลที่ส่อื สารกับเจ้าหน้าที่จะต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
และการนาส่งข้อมูลจะต้องดาเนินไปอย่างเปิ ดเผย ตรงเวลา และสามารถทาให้เป็ นทีเ่ ข้าใจได้
ความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั
1. พนักงานบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายนี้
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็ นการเสริมสร้างชื่อเสียงทัง้ ของ
บริษทั ฯ และทัง้ ของพนักงานเอง
2. ผู้บงั คับบัญ ชามีห น้ าที่ต้องแจ้งผู้ใต้บงั คับบัญ ชาให้ท ราบถึงกฎระเบียบที่ใช้บ ั งคับ กับขอบเขตความ
รับผิดชอบของตน รวมทัง้ ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามและนากฎระเบียบดังกล่าวมาบังคับใช้ อีกทัง้ จะต้อง
มีการเอาใจใส่และแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยเร่งด่วน
3. หน่วยงานกากับการปฏิบตั งิ านเป็ นผูส้ นับสนุนข้อมูลให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ ผ่านระบบอินทราเน็ต
และการให้คาแนะนาในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ
4. พนักงานทุกคนจะต้องรายงานถึงการฝ่าฝื นนโยบายการกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายทันที โดย
บริษทั ฯ จัดให้มวี ธิ กี ารรายงาน และวิธพี จิ ารณาดาเนินการกับพนักงานด้วยความเหมาะสมและยุตธิ รรม
2. นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย
บริษทั ฯมีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการสนับ สนุ น ทางการเงิน แก่ ก ารก่ อ การร้าย จึงได้มีก ารก าหนดนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ เช่น นโยบายในการรับลูกค้า นโยบายในการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการฟอกเงิน แนวทางปฎิบตั ิ
ในการแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั แิ ละกาหนดการกากับดูแลให้
บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมาตรการต่ างๆ และแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

11

1. เพื่อป้องกันและตรวจสอบมิให้องค์ก รเป็ นแหล่งฟอกเงิน หรือแหล่งสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่ อ
การร้าย
2. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็ นไปตามกฎหมาย
3. เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ และสามารถ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. จัดให้มีการกาหนดนโยบายในการรับลูกค้าให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
2. จัดให้มกี ารกาหนดมาตรการบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการต่างๆ ของบริษทั ฯ
3. จัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่
กฎหมายกาหนด (Database)
4. จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (CDD) เกี่ย วกับลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสีย่ งของลูกค้า
5. กาหนดให้มรี ะบบการรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานการแสดงตน หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของ
ลูกค้า และรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อ้ กาหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
7. กาหนดให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องต้องรักษาข้อมูลความลับในการรายงานธุรกรรมเหตุอนั ควรสงสัยและการ
ตรวจสอบเพื่อทราบจริงเกีย่ วกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
8. มีการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
8.1 กาหนดให้ผจู้ ดั การฝา่ ยกากับการปฏิบตั งิ าน กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทาง
การเงิน แก่ก ารก่ อการร้าย และก าหนดให้ รองผู้จดั การฝ่ายกากับการปฏิบ ัติงาน เป็ น ผู้ติด ต่ อ
ประสานงานกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8.2 กาหนดให้มีคาสัง่ ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย โดยกาหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับ พนักงาน ตัวแทน และนายหน้าของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบาย ระเบียบและคู่มอื ปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
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8.3 จัดให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ สือ่ สารให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจคาสัง่ ระเบียบ และ
คู่มอื ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. กาหนดให้ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบตั งิ าน ตามคาสัง่
ระเบีย บ และคู่ มือ ปฏิ บ ัติ ง านด้ า นการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ รายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผจู้ ดั การฝา่ ยกากับการปฎิบตั งิ านรับทราบ
10. ให้ผจู้ ดั การฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน มีหน้าที่กาหนดแนวทางในการพิจารณาเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
นโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
3. นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านการป้ องกันและปราบปราบการฟอกเงิ น และการต่ อต้ านการ
สนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย
บริษทั ฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและแนวทางปฎิบตั ทิ ส่ี านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) กาหนดขึน้ อย่างเคร่งครัด จึงได้จดั ทานโยบายในการบริหารความเสีย่ งโดยการกาหนดปจั จัยในการบริหาร
ความเสีย่ งสาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และดาเนินการบริหารความเสีย่ งสาหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการและช่องทางการ
ให้บริการ มาใช้ในการจัดการบริห ารความเสี่ยง ซึ่งต้องมีก ารจัด ลาดับ และประเมิน ความเสี่ยง รวมทัง้ ดาเนิ นการ
ตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าจนสิน้ สุดหรือยุติความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าไว้ดงั นี้
1. ก าหนดให้มีม าตรฐานการบริห ารความเสี่ย งของผลิต ภัณ ฑ์ ช่ อ งทางการให้บ ริก าร และอื่น ๆ เช่ น
ประสิทธิภาพของตัวแทน นายหน้า เป็ นต้น เพื่อให้ เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้
2. กาหนดให้มีมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าทุ กราย ตามขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ดงั นี้
2.1 กาหนดแนวทางการประเมินเพื่อระบุตวั ตนของลูกค้า
2.2 กาหนดแนวทางการพิสจู น์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิตบิ ุคคล หรือองค์กรซึง่
มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมันคง
่ แห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็ นผู้ท่มี กี าร
กระทาอันเป็ นการก่อการร้ายหรือเป็ นบุคคลทีถ่ ูกกาหนด
2.3 กาหนดแนวทางการจัดระดับความเสีย่ ง ระดับต่าหรือความเสีย่ งระดับสูงสาหรับลูกค้าแต่ละราย
2.4 กาหนดแนวทางการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสีย่ งของลูกค้า
2.5 กาหนดแนวทางการตรวจทานข้อมูลการพิสจู น์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งของ
ลูกค้า
2.6 กาหนดแนวทางการทบทวนการประเมินความเสีย่ ง
2.7 กาหนดแนวทางการพิจารณาการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
3. ให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝา่ ย ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ ารภาค กากับ ดูแล
และควบคุมให้ผู้จดั การสาขา ผู้จดั การศูนย์ปฏิบตั ิการสินไหมทดแทน ผู้จดั การแผนก และผู้มีหน้ าที่
รับผิดชอบปฏิบตั ติ ามนโยบายข้อ 1 ถึงข้อ 2 อย่างเคร่งครัด
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ทัง้ นี้ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางการปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีก่ าหนดไว้
4. นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัท วิรยิ ะประกันภัย จากัด(มหาชน) มี ความมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีคุณ ภาพ ดังนโยบายของ
บริษัททีก่ าหนดว่า “ความเป็ นธรรม คือ นโยบาย” โดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และเล็งเห็นว่า การดาเนินธุร กิจอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต หรือคอร์รปั ชัน่ มี
ความสาคัญยิง่ บริษทั มุ่งมันเป็
่ นองค์กรทีโ่ ปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในปี 2556 บริษทั จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริต
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมันในการต่
่
อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
บริษัทยังมุ่งส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมันในการต่
่
อต้านการทุจริตของบริษัทจะบรรลุผล จึงได้
กาหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริต ” ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้านการทุจริต
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาบริษทั ให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ มีผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้
บริษทั ยังได้เผยแพร่ให้นโยบายต่อต้านการจุจริตคอร์รปั ชันในเว็
่
บไซด์ของบริษทั และช่องทางการสือ่ สารภายใน รวมถึง
ระบบอินทราเน็ต และให้ความรูแ้ ก่พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง ได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังของบริษทั ฯ
บริษัทจัดให้มชี ่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือ ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้
อย่างมันใจ
่ โดยปราศจากความเสีย่ งต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง
บริษทั เชื่อมันว่
่ า ความร่วมมือของทุกคนในองค์กรทีย่ ดึ ถือและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
จะเป็ นอีกหนึ่งค่านิยมอันดีงามทีเ่ กิดขึน้ ณ องค์กรแห่งนี้ “วิรยิ ะประกันภัย”
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. ห้ามกรรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั กระทาการทุจริต หรือคอร์รปั ชัน่
2. ส่งเสริมค่านิยมเกีย่ วกับความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
3. สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอัน
ใดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. มุ่งหมายที่จะเป็ นองค์กรที่โปร่งในและปราศจากคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ไม่ มีส่วนเกี่ย วข้องกับคอร์รปั ชัน่
กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฏหมายที่
เกีย่ วข้อง
5. นโยบายในการรับลูกค้า
นโยบายการรับลูกค้า เป็ น กระบวนการในการกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบ ัติเมื่อแรกสร้างความสัมพัน ธ์ท าง
ธุรกรรมกับลูกค้า บริษัทฯต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ใิ นการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ดังนี้
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1. กาหนดวิธีก ารจัด ให้ลูก ค้าแสดงตนเมื่อ ลูกค้ามีค วามประสงค์จะสร้างความสัม พัน ธ์ท างธุรกิจ หรือท า
ธุรกรรมในครัง้ แรกเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายต้องจัดให้ลกู ค้าแสดงตนตามทีก่ าหนดไว้
2. การประเมินเพื่อขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม กาหนดให้เจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย มีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความต้องการข้อมูลลูกค้าเพิม่ เติม ในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วเห็นว่า จาเป็ นต้องได้รบั หรือขอข้อมูล
เอกสารหรือหลักฐานจากลูกค้าเพิม่ เติมเพื่อระบุตวั ตนของลูกค้าตามทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ มีหน้าทีต่ รวจสอบ
ข้อมูลของลูกค้ากับฐานข้อมูลกลางของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ หากตรวจสอบพบว่า ลูกค้ามีรายชื่อเป็ น
บุคคลที่ถูกกาหนดตามที่สานักงาน ปปง. กาหนด ต้องยุติการท าธุรกรรมกับลูกค้าทันทีและระงับการ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ โดยต้องจัดทาเป็ นรายงานตามแบบทีส่ านักงาน ปปง. กาหนด
3. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ากาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย มีหน้าที่ตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าทุกรายเพื่อจัดลาดับความเสีย่ งของลูกค้า ตามทีก่ าหนดไว้
4. กาหนดวิธกี ารอนุ มตั ิหรือปฏิเสธการรับลูกค้าให้เจ้าหน้าที่มอี านาจในการอนุ มตั ิ มีหน้าที่พจิ ารณาอนุ มตั ิ
หรือปฏิเสธการรับลูกค้า ตามทีก่ าหนดไว้
5. ให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ว ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่าย ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาค กากับดูแล
และควบคุ มให้ผู้จ ัดการสาขา ผู้จดั การศูน ย์ป ฏิบ ัติก ารสิน ไหมทดแทน ผู้จดั การแผนก และผู้มีห น้ าที่
รับผิดชอบปฏิบตั ติ ามนโยบายข้อ 1 ถึงข้อ 4 อย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ให้ถอื ปฏิบตั ติ าม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางการปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีก่ าหนดไว้
6. นโยบายในการปฏิ บตั ิ ของบริษทั
6.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิ ธีการในการขอเอาประกันภัย
 การขอเอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
1. ผูเ้ อาประกันภัยสอบถามอัตราเบีย้ ประกันภัย
 ผู้เอาประกัน ภัย แจ้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับ รถยนต์ท่ีจ ะท าประกัน ภัย โดยระบุ ย่ีห้อ , รุ่น รถปี จ ด
ทะเบียน, ลักษณะการใช้งาน และความคุม้ ครองทีต่ อ้ งการ
2. บริษทั เสนออัตราเบีย้ ประกันภัย
 บริษทั เสนออัตราเบีย้ ประกันภัย, ความคุม้ ครอง, เงื่อนไขกรมกรรม์, ตามความประสงค์ของผูเ้ อา
ประกันภัย
3. ผูเ้ อาประกันภัยตกลงทาประกันภัย
 ผูเ้ อาประกันภัยกรอกใบคาขอโดยระบุรายละเอียดของผูเ้ อาประกันภัย และรายละเอียดรถยนต์
พร้อมลงนามในใบคาขอประกันภัยและแนบสาเนาทะเบียนรถสัญญาเช่าซือ้ หรือสัญญาซือ้ ขาย
(กรณีรถป้ายแดง), สาเนาใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ (กรณีระบุช่อื ผูข้ บั ขีใ่ นกรมธรรม์) ฯลฯ
4. ผูเ้ อาประกันภัยชาระเงินค่าเบีย้ ประกันภัย
 กรณี ช าระผ่ า นสาขาของบริษัท ฯ บริษัท ฯจะออกกรมธรรม์ ใบเสร็จ รับ เงิน /ใบก ากับ ภาษี
ให้ผเู้ อาประกันภัยทันที
 กรณีชาระผ่านตัวแทน หรือนายหน้า ตัวแทนหรือนายหน้าจะมอบใบรับฝากเงินค่าเบีย้ ประกันภัย
และหมายเลขรับแจ้งเพื่อยืนยันการคุม้ ครองให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยทันที และจะส่งมอบกรมธรรม์
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยภายใน 15 วันทาการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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 การขอเอาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
1. ผูเ้ อาประกันภัยสอบถามอัตราเบีย้ ประกันภัย
 ผู้เอาประกัน ภัยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ รถยนต์ท่ีจะท าประกัน ภัย โดยระบุ ย่ีห้อ , รุ่น รถปี จ ด
ทะเบียน, ขนาดเครื่องยนต์, ลักษณะการใช้งาน
2. บริษทั ฯ เสนออัตราเบีย้ ประกันภัย
 บริษทั ฯเสนออัตราเบีย้ ประกันภัย, ความคุม้ ครอง, เงื่อนไขกรมธรรม์ภาคบังคับ
 กรณี ตกลงทาประกันภัย บริษัทขอรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เช่น
สาเนาทะเบียนรถ, สัญญาเช่าซือ้ (กรณีรถป้ายแดง)
3. การจัดพิมพ์กรมธรรม์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
 บริษทั ฯมอบกรมธรรม์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ ให้ผเู้ อาประกันภัยพร้อมเก็บเงินค่า
เบีย้ ประกันภัยทันที
 การขอเอาประกันภัย Non-Motor
1. ผูเ้ อาประกันภัยสอบถามอัตราเบีย้ ประกันภัย
 ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งรายละเอียดทรัพย์สนิ ทีจ่ ะทาประกันภัย
2. บริษทั ฯทาการสารวจภัย (บางกรณี)
 หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยทีส่ งู หรือลักษณะของธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูง บริษทั ฯจะนัดสารวจ
ภัยเพื่อประเมินลักษณะความเสีย่ งภัย (Risk Exposure)
3. บริษทั ฯพิจารณารับประกันภัย
 เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณารับประกันภัยจะวิเคราะห์ความเสีย่ งภัย และคานวณเบีย้ ประกันภัยทีเ่ หมาะสม
และทาใบเสนอราคาแจ้งรายละเอียด อัตราเบี้ยประกันภัย , ความคุ้มครอง, เงื่อนไขกรมธรรม์
เพื่อแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบเพื่อตัดสินใจ
4. ผูเ้ อาประกันภัยตกลงทาประกันภัย
 ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบคาขอเอาประกันภัย หรือใบเสนอราคาที่ บริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ
จัดส่งให้
5. บริษทั ฯจัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยชาระเงินค่าเบีย้ ประกันภัย
 บริษทั ฯ ออกกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้วยตารางกรมธรรม์ เอกสารแนบท้าย ใบกากับภาษี
และใบเสร็จรับ เงิน จัดส่งให้กบั นายหน้ า/ตัว แทน หรือผู้เอาประกัน ภัย พร้อ มรับ ช าระค่ าเบี้ย
ประกันภัย
6. เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการโดยปกติประมาณ 1-3 วันทาการ
*หมายเหตุ : หากมีเงื่อนไขเพิม่ เติมจากปกติ ระยะเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้
6.2 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิ ธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนการประกันภัย
 การขอรับค่าสิ นไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์
1. ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งเหตุ
 ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งผ่านหมายเลข 1557 สาขา/ศูนย์ของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ หรืออาจแจ้ง
ผ่ า นนายหน้ า หรือ ตัว แทนว่ า เกิด ความเสีย หายขึ้น โดยระบุ ทะเบีย นรถ ยี่ห้ อ สี หมายเลข
กรมธรรม์ วัน เวลา และสถานทีเ่ กิดเหตุ ชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ของผูข้ บั ขี่ ลักษณะการเกิดเหตุ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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2. บริษทั ฯทาการตรวจสอบอุบตั เิ หตุ
 บริษทั ฯส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปสถานทีเ่ กิดเหตุ หรือทีน่ ดั หมายเพื่อทาการตรวจสอบความเสียหาย
3. บริษทั ฯประเมินค่าเสียหาย
 บริษั ท ฯประเมิน ค่ า เสีย หาย และออกใบเคลม (ใบรับ รองความเสีย หายทรัพ ย์สิน ) ให้ ผู้เอา
ประกันภัย
4. ผูเ้ อาประกันรับค่าสินไหม
 นาใบเคลมและใบขับขีใ่ ห้ศนู ย์ซ่อมเพื่อดาเนินการซ่อมรถยนต์
 กรณี มผี ู้บาดเจ็บให้ใช้สทิ ธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน หากมีการสารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ นาส่งให้ บริษทั ฯเพื่อเบิกค่าเสียหายต่อไป
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
5. เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการจะขึน้ อยู่กบั สภาพความเสียหายของรถยนต์
 การขอรับค่าสิ นไหมทดแทนการประกันภัย Non-Motor
1. ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งเหตุ
 ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งผ่านหมายเลข 1557 สาขา/ศูนย์ของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ หรืออาจแจ้ง
ผ่ า นนายหน้ า หรือ ตัว แทนว่ า เกิด ความเสีย หายขึ้น โดยระบุ ทะเบีย นรถ ยี่ห้ อ สี หมายเลข
กรมธรรม์ วัน เวลา และสถานทีเ่ กิดเหตุ ชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ของผูข้ บั ขี่ ลักษณะการเกิดเหตุ
2. บริษทั ฯทาการตรวจสอบ
 บริษทั ฯตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย สถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ และระยะเวลา
เอาประกันภัย
 บริษทั ฯตรวจสอบสาเหตุว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์หรือไม่ พร้อมแนะนา
ขัน้ ตอนการดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย เข้าใจอย่างชัดเจน หาก
ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทฯจะชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
ขอบเขตความคุม้ ครอง หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
3. บริษทั ฯส่งเจ้าหน้าทีส่ ารวจความเสียหาย
 บริษทั ฯจัดส่งเจ้าหน้าที่หรือบริษทั ผูร้ บั สารวจความเสียหาย (ในบางกรณี) ไปสถานที่ทเ่ี กิดเหตุ
เพื่อสารวจ/ตรวจสอบความเสียหาย
4. บริษทั ฯประเมินค่าเสียหาย
 บริษัทฯพิจารณาการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัยว่า ความเสียหายภายใต้ความ
คุม้ ครองของกรมธรรม์ควรจะเป็ นจานวนเงินเท่าใด
5. ตกลงค่าเสียหาย
 บริษทั ฯเจรจาตกลงค่าเสียหายกับผูเ้ อาประกันภัย และ/หรือ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทรัพย์สนิ ทีส่ ยี หาย
6. ผูเ้ อาประกันรับค่าสินไหมทดแทน
 ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจ (ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล) และใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษทั ฯ พร้อมลงนามในเอกสาร
ยอมรับจานวนค่าสินไหมฯ ตามทีไ่ ด้ตกลงกับบริษทั ฯ
7. เวลาทีด่ าเนินการจะขึน้ อยู่กบั จานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
*หมายเหตุ : ประกันภัยบางประเภทอาจต้องมีเอกสาร และใช้เวลาดาเนินงานเพิม่ เติม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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7. วิ ธีการติ ดต่อบริษทั ฯ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีข้อพิ พาทหรือเรือ่ งร้องเรียน
1. ติดต่อศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์หมายเลข 1557 ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
หรือ
2. ติดต่อหน่ วยงานแผนกเจรจาข้อพิพาท ฝ่ายสินไหมทดแทน หมายเลข 0-2239-1224 หรือ 0-26413500-79 ต่อ 4110, 4306
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน) มีความเป็ นสากล
และเป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการนาไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการทีด่ ใี นหน่ วยงาน
อันจะนาไปสู่การเป็ นองค์กรที่มคี วามโปร่งใส่ มีความน่ าเชื่อถือ เพื่อสร้างประโยชน์และความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสีย ทุ กฝ่าย จึงได้กาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ดี ีตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งเนื้อหาสาคัญออกเป็ น ดังนี้
8. คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถเป็ นที่ยอมรับ จากหลายๆฝ่าย เป็ นผู้มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว กรรมการทุ ก คนมีค วามเข้าใจเป็ น อย่ า งดีถึงหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบและเป็ น อิส ระจากฝ่ายบริห าร เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
8.1 คณะกรรมการบริษทั
8.1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ เป็ นผูว้ างกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ หมายความถึงความเจริญเติบโตขององค์กร การเพิม่ มูลค่าในระยะยาวให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ นอกจากนี้กรรมการควรมีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความ
เชีย่ วชาญ ดาเนินงานไปตามนโยบายทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
8.1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มธี ุรกิจ หรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ประกันภัยอันอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
 ไม่ถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
 ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ รวมทัง้ ไม่เป็ น ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รบั เงินเดือนประจาจาก
บริษทั ฯ นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็ นที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
 ไม่มีผ ลประโยชน์ ห รือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงิน และการ
บริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
 ไม่เป็ นผู้ทเ่ี กีย่ วข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ญาติสนิทของผูบ้ ริหารระดับสูง ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั ฯ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์ อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระ
่
หนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่
ยีส่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีก ารค านวณมูลค่ าของรายการที่เกี่ย วโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน
เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระในการบริหารงานของบริษทั ฯ
8.1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อให้การดาเนิ น งานของบริษัท ฯบรรลุวิส ยั ทัศน์ แ ละเป้ าหมายธุ รกิจที่กาหนดอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ทัง้ จัดให้มรี ะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝา่ ยบริหารทีช่ ดั เจน ทาง
คณะกรรมการบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ จึงแต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพื่อทาหน้าที่พเิ ศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อย
จะต้องปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีอานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
ชีแ้ จง หรือจัดทารายงานเสนอ ตามทีเ่ ห็นสมควร
ในปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย มีดงั ต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
4) คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย
5) คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน
6) คณะกรรมการตรวจสอบ
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1) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 น าเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการเสนอนโยบาย วิสยั ทัศ น์
เป้าหมาย การวางกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ
1.2 ติดตาม กากับดูแล และให้คาปรึกษาเพื่อให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมาย และต้องรายงานผล
การดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อยู่เสมอ
1.3 กากับดูแลให้มกี ารดาเนินงานเป็ นไปอย่างเป็ นรูปธรรม
1.4 พิจารณาและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงงบประมาณประจาปี และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ เพื่ออนุมตั ิ
1.5 ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งโดยรวม
โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ
2.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยู่ระดับทีเ่ หมาะสม
2.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
2.4 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าหนด
3) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุน ตลาดเงิน
และตลาดทุน โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 กาหนดนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคานึงถึงความเสีย่ ง
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 พิจารณาจัดทาแผนการลงทุนประจาปี
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุนของบริษทั ฯ
3.4 กากับและดูแล ควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษทั ฯ
3.5 กระท าการเพื่อ ให้แ น่ ใจว่ า บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การลงทุ น ตามนโยบายที่ได้รบั ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
3.6 พิจารณาและอนุ มตั กิ ารลงทุน ตามระดับของอานาจการอนุ มตั ิ (กรณีการลงทุนเกินอานาจอนุ มตั ขิ อง
ผูบ้ ริหาร)
3.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
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4) คณะกรรมการพิ จารณารับประกันภัย
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการรับประกันภัย
และการพิจารณาความเสีย่ งจากการรับประกันภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3
คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 กาหนดนโยบายการรับ ประกัน ภัยและการเอาประกัน ภัยต่ อที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ได้ต ามสภาวะที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยคานึงถึงความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 กระทาการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดาเนินการรับประกันภัยตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
4.3 พิจารณาและอนุมตั อิ ตั ราเบีย้ ประกันภัย
4.4 พิจารณาและอนุมตั ริ ายชื่อผูร้ บั ประกันภัยต่อ (Authorized list of reinsurers)
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ
ของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
4.6 พิจารณาและอนุ มตั ิการรับ ประกันภัย ตามระดับของอานาจการอนุ ม ัติ (กรณี ก ารรับ ประกัน ภัย ที่
จานวนเงินเอาประกันภัยเกินอานาจอนุมตั ผิ บู้ ริหาร)
4.7 ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
5) คณะกรรมการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บ ริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการค่ า
สินไหมทดแทน โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 กาหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทนของบริษทั ฯ
5.2 กากับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสิน ไหมทดแทน และกระทาการเพื่อให้แน่ ใจว่า บริษัทวิรยิ ะ
ประกันภัยฯ ได้สารองค่าสินไหมทดแทนหรือสารองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
5.3 พิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามระดับของอานาจการอนุ มตั ิ (กรณีจานวนเงินค่า
สินไหมทดแทนเกินอานาจอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหาร)
5.4 จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขในกรณี ท่เี กิดคดีการทุจริตเรื่องค่า
สินไหมทดแทน
6) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ มีประสบการณ์อย่างเพียงพอทีจ่ ะทาหน้าที่
ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ ควบคุมระบบภายใน และบริหารความเสี่ยงให้มคี วามรัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีจานวนไม่ น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ตรวจสอบให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทัง้
รายงานต่างๆ ทีน่ าส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
6.2 ตรวจสอบและประเมินผลให้บริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
6.3 ตรวจสอบให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประกันภัย
6.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
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6.5 พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6.6 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.7 กาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลีย่ นแปลงภายในองค์ประกอบ รวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงที่มนี ัยสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
6.8 ทบทวนการลงทุน หรือธุรกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงินและความ
มันคงของบริ
่
ษทั ฯ ตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานของบริษทั ฯ
6.9 ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานประจาปี และธุรกรรมที่
ได้รบั การอ้างถึงในรายงานดังกล่าว
6.10 ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษทั ฯ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
รวมอยู่ในงบการเงิน และรายงานทีน่ าส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
6.11 ประชุ ม แลกปลี่ย นความคิด เห็น กับ ผู้บ ริห ารหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน พนั ก งานที่ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้ต รวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ ร่ว มกับ ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ในประเด็น เกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
6.12 รายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือพบสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน
 การฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย หากคณะกรรมการบริษัท
วิริยะประกัน ภัย ฯ หรือ ผู้บริหารไม่ดาเนิน การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปี และรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
6.13 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.14 ตรวจสอบบทบาทหน้ า ที่ และก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากทีป่ รึกษาภายนอกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั ฯ
8.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัท วิรยิ ะประกันภัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการมี
จานวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษทั ฯ โดยเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 คน
และเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารได้ไม่เกินกึง่ หนึ่งของกรรมการบริษทั ฯ
2) คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
และมีกรรมการอิสระทีป่ ราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
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3) เป็ นกรรมการที่มคี ุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน หรือคุณสมบัติอ่นื ตามที่
หน่วยงานกากับดูแลประกาศ
4) คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
8.2.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั ิ
นโยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ตามที่ ฝ่ า ยบริห ารเสนอและก ากับ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ฝ่ า ยบริห ารด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามนโยบายที่ได้ร ับ อนุ ม ัติไ ว้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล เพื่อ ระวังรักษาผลประโยชน์ ข องบริษัท ฯ ผู้ถือ หุ้น ผู้ถือ
กรมธรรม์ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ
2) จัดให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในองค์กร ซึ่งรวมถึงนโยบายในเรื่อง
การประกอบธุรกิจส่วนตัว การซือ้ ขายหุน้ ของตัวเอง การให้สทิ ธิพเิ ศษต่อหน่วยงานภายใน
และภายนอก การหัก กลบขาดทุ น จากการค้า และการปฏิบ ัติก ารค้ าอื่น ๆ ซึ่งบริษัท ฯ
จะต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม ต่ อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามมาตรฐาน
3) กาหนดนโยบายเพื่อป้องกันการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ การปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความ
เท่าเทียมกัน และการใช้ขอ้ มูลร่วมกันกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็ นประจา
4) กาหนดโครงสร้างคณะกรรมการ หน้าที่ และความเหมาะสมของสัดส่วนของกรรมการที่
เป็ นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคานึงถึงการถ่ วงดุลอานาจของฝ่ายบริหาร หรือผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
5) คัดเลือก และทดแทนผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามดูความต่อเนื่องของนโยบาย
6) ทบทวนผลตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
7) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของบริษัทฯ
เพื่อช่วยดูแลระบบการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั ิ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ ต่ อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่ อยที่ได้
แต่งตัง้ ขึน้
8) กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม
ทางด้ า นการบริห ารความเสี่ย งประเภทต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น โดยอย่ า งน้ อ ยที่สุ ด จะต้ อ ง
ครอบคลุ ม ถึง ความเสี่ย งด้า นการประกัน ภัย สภาพคล่ อ ง การลงทุ น การตลาด การ
ปฏิบตั งิ าน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ทัง้ นี้คณะกรรมการต้องทาหน้าทีอ่ นุมตั นิ โยบาย
ดังกล่าว รวมทัง้ ทบทวนกลยุทธ์การปฏิบตั จิ ริงและนโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
9) กากับดูแลให้เกิดความมันใจว่
่ าฝ่ายบริหารมีความสามารถในการจัดการในกิจการของ
บริษทั ซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
10) ด าเนิ น การให้ บ ริษั ท ฯ มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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11) ติดตามการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ตลอดเวลาเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
่
และฝายบริหารดาเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายทีว่ างไว้ รวมทัง้ ต้องควบคุมดูแล
ให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ
12) กากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มรี ะบบการคัดเลือกตัวแทน และนายหน้าประกันภัย กาหนด
มาตรฐานการดาเนินธุรกิจกับคนกลางประกันภัย รวมทัง้ จัดทารายชื่อตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันภัยที่มคี วามประพฤติไม่เหมาะสม และกาหนดมาตรการในการจัดการกับบุคคล
ดังกล่าว
13) กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการฟอกเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มกี ระบวนการในการจัดส่งข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลจากฝา่ ยบริหารอย่างเพียงพอทีจ่ ะทาให้ปฏิบตั ติ ามอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ กาหนดให้มผี ทู้ าหน้าทีด่ แู ลรักษาข้อมูล
และเอกสารสาคัญเกี่ยวกับ บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
14) กากับดูแลให้มกี ระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชี
ภายนอก และข้อ คิด เห็น จากฝ่ า ยบริห ารของบริษั ท ฯ ต่ อ คณะกรรมการโดยไม่ ล่ า ช้า
คณะกรรมการควรได้รบั เอกสารดังกล่าวภายใน 4 เดือนหลังจากวันที่ปิดงวดการบัญ ชี
ทัง้ นี้ ห ากมีความล่ าช้ามาก คณะกรรมการจะต้องขอค าชี้แ จงในเรื่อ งดังกล่าวจากฝ่า ย
บริหาร
15) กาหนดให้คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีส่ ุดกึง่ หนึ่งของจานวนครัง้ ของการ
ประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละปี
16) ต้องมีการติดต่อกับหน่ วยงานกากับดูแลตามความจาเป็ น และเข้าพบกับหน่ วยงานกากับ
ดูแลเมื่อได้รบั เชิญ
8.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯ ถือเป็ นหน้าที่สาคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
สม่าเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเป็ นประจา
ทุกเดือน มีการแจ้งวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้ าและมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการเป็ นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ทัง้ นี้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งสาเหตุอนั เป็ นเหตุ
สุดวิสยั ซึง่ ต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ในการลงมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และหรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
เมื่อสิน้ สุดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้มหี น้าที่จดั ทารายงานการประชุมและให้
ประธานกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้กรรมการบริษทั ฯ สามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้ และจะต้องจัดเก็บรายงานการประชุมไว้เป็ น
ความลับ สะดวกในการค้นหา
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8.4 การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริห ารเข้าประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่
เป็ น ผู้บ ริห ารได้แสดงความคิด เห็น ข้อเสนอแนะต่ างๆ ได้อ ย่างอิสระ โดยในที่ป ระชุม จะไม่มีคณะกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้ นี้จะจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตามคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร
8.5 การประชุมคณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการอิสระมีนดั หมายประชุมกันเอง เพื่อแลกเปลีย่ นประเด็น
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตามคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เห็นสมควร
8.6 การรายงานข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลทัวไปต่
่ อผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปอย่
่
างถูกต้องตามความเป็ น
จริง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้
8.7 การติ ดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุ นให้ผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยจะให้
ผูบ้ ริหารนาเสนอในวาระทีต่ นรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบข้อมูลความคิดเห็น และเป็ นโอกาส
ให้ผบู้ ริหารมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั ฯ
8.8 บทบาทของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้มเี ลขานุการซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณวุฒ ิ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษทั ฯ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
8.8.1 ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ
8.8.2 รับผิดชอบในการจัดทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญต่างๆ
8.8.3 กากับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายจัดการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8.8.4 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯดาเนินธุรกิจโดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่างยังยื
่ น โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียตามกฏหมาย และตามข้อตกลงที่มกี บั บริษัทฯ จึงได้กาหนด
นโยบายและแนวปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฎิบตั ิรวมทัง้ รับผิดชอบดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุ้มครอง และปฎิบตั ิดว้ ย
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า และผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ สนับสนุ นให้ผู้ถอื หุน้ ใช้สทิ ธิขนั ้ พืน้ ฐานที่พงึ ได้รบั ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น
สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการขอตรวจสอบจานวนหุน้ สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รบั ข้อมูลข่าวสารการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ ของ
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บริษั ท ฯอย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยทุ ก ๆข้อ คิ ด เห็ น จะได้ ร ับ การกลัน่ กรองเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ต่อไป
พนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลตลอดมาและถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าอย่างยิง่ กับบริษทั โดย
มุ่งมันที
่ ่จะให้พ นักงานทุก คนมีความภาคภู มิใจและเชื่อมันในองค์
่
กร มีการส่งเสริมและให้โอกาสพนัก งานได้มีการ
เพิม่ พูนความรูอ้ ย่างสม่าเสมอ ทัง้ การจัดอบรมภายในและส่งเข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันภายนอก โดยมีนโยบายใน
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มคี วามสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย
ลูกค้า
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอย่างมาก และมีความใส่ใจ มุ่งมันที
่ จ่ ะให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุด เช่น
มีศูนย์ปฏิบตั ิการสินไหมทดแทนและสาขามากที่สุดพร้อมให้บริการ มีเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบอุบตั ิเหตุ กว่า 1,255 คน
ที่พร้อมยืนเคียงข้างเมื่อลูกค้าประสบปญั หา มีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุบริการตลอด 24 ชัวโมง
่
มีมาตรฐานศูนย์ซ่อม
ระดับมืออาชีพมากกว่า 464 แห่งทัวประเทศ
่
มีตวั แทนประกันวินาศภัยมืออาชีพ เป็ นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและความเชื่อมันสู
่ งสุดในการให้บริการ
คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกรอบของการแข่งขัน อย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต โดยยึดมันตามกฎ
่
กติกาและ
จริยธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
เจ้าหนี้
บริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติต ามเงื่อนไขในการกู้ยืม เงิน ตามข้อตกลงอย่ างเคร่งครัด และครบถ้วน เพื่อ สร้างความ
น่าเชื่อถือและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เจ้าหนี้ต่อไป
คู่ธรุ กิ จ
บริษทั ฯ ทาตามสัญญาและคามันที
่ ใ่ ห้ไว้กบั คู่ธุรกิจ โดยถือว่าคู่ธุรกิจนัน้ เปรียบเสมือนเป็ นหุน้ ส่วนทางการค้า
ปฏิบ ัติต่ อคู่ธุ รกิจ ด้วยความเสมอภาคและเท่ าเทีย มกัน รวมทัง้ เปิ ด โอกาสให้คู่ธุร กิจได้แ สดงความคิด เห็น และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมต่อคู่ธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจของคู่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ให้ขอ้ มูลหรือจัดทาข้อมูลเมื่อเวลาที่ตวั แทน / โบรกเกอร์
ต้องการได้อย่างทันท่วงที บริษทั จัดทาอีเมลตัวแทนเพื่อเป็ นช่องทางให้การส่งข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดูแล และเอาใจใส่ต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุ นกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ ทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ
ให้ผู้บ ริห าร และพนั ก งานได้มีส่ว นร่ วมและตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการปฏิบ ัติต นให้เกิด ประโยชน์ ต่ อ สังคม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ในการรักษาสิง่ แวดล้อม ซึ่งบริษัทจะจัดกิ จกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมขึ้น
อย่างต่ อเนื่ องเป็ น ประจ าทุก ปี ซึ่งทุ กกิจกรรมบริษัท ฯ ได้ท ามาอย่ างต่ อ เนื่ องและพัฒ นาโครงการให้ดียิ่งขึ้น อย่ าง
สม่าเสมอ
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การต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ โดยมีการจัดทา “นโยบายต่อต้านการ
ทุจริต” ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยมีการอบรมให้ความรูแ้ ก่
พนักงานตัง้ แต่เริม่ เข้าทางานกับบริษทั เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการร่วมต่อต้านการทุจริต
รวมถึงบริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้
ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั เพื่อให้ได้รบั ทราบว่า บริษทั มีเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาบริษทั ให้เติบโตอย่างยังยื
่ นและภาคภูมิ
10. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็ นเรื่องทีม่ ี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและกาหนดมาตรการ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยมีสาระสาคัญ ครบถ้วน
เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงาน
ประจาปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ ช่วยให้ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า และผูท้ ่สี นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม
กันและเชื่อถือได้
10.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
10.1.1 คณะกรรมการต้องรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม นโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และ เว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
10.1.2 คณะกรรมการต้องจัดให้มรี ายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี
10.2 ข้อมูลขัน้ ตา่ ที่ควรเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั
10.2.1 ข้อมูลทีค่ วรเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั
10.2.1.1 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
อื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอพร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั อนึ่งข้อมูลบน website
ของบริษทั ฯ อย่างน้อยประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั
1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทัง้ ฉบับปจั จุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
5) รายชื่อบริษทั ในเครือ
6) นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
7) นโยบายด้านบริหารความเสีย่ งรวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
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8) กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั (ข้อ 8-10 ไม่แน่ ใจว่ามีการเปิ ดเผย
หรือไม่)
10) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายในบริษทั ฯ
10.3 การรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิน รวมของบริษัท ฯ ตลอดจน
สารสนเทศทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจาปี ทด่ี ูแลคุณภาพรายงานทางการเงิน รวมทัง้ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ
โดยจะตรวจสอบรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ใี ช้ในรายงานทางการเงิน ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน ที่มีสาระสาคัญ รวมทัง้ รายการที่มีความซับ ซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้สอบถามฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับผลการตรวจสอบ ความเสีย่ งทีส่ าคัญเกีย่ วกับรายงาน
ทางการเงิน และแผนทีจ่ ะลดความเสีย่ งดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดูแลให้บริษทั ฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึง่ ทาหน้าทีต่ รวจสอบทุกหน่วยงานของบริษทั ฯ
เป็ นระยะ เพื่อให้มกี ารบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบตั งิ านที่เป็ นมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ และไม่ดาเนินการอันเป็ นการละเมิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ งตัง้ ให้มกี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ ตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ในกรณี ท่มี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พจิ ารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนทีจ่ ะดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
10.4 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการทาหน้าที่ตรวจสอบความพอเพียง
ของการกากับดูแลนโยบายและหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ และนาเสนอนโยบาย แผนงานตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิงาน โดยนโยบาย
บริหารความเสีย่ งจะต้องครอบคลุมถึงทุกหน่ วยงานในบริษัทฯ รวมถึงสามารถพิจารณาและกาหนดมาตรการในการ
แก้ไข และผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
10.5 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในในทุกๆด้าน มีการตรวจสอบระหว่างกัน มี
การคานอานาจ และต้องกาหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นระยะๆ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครัง้ เพื่อ เป็ น การเตรีย มความพร้อ มให้สานัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกัน ภัย
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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11. นโยบายการให้บริการประชาชน และการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน (CSR)
บริ ษทั วิ ริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) คือองค์กรธุรกิจประกันภัยทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยสานึกสาธารณะ (Public
Mind) นอกเหนื อ จากความมุ่ ง มัน่ ในการท าหน้ าที่ส ร้า งความมัน่ คงปลอดภัย ในชีวิต ทรัพ ย์สิน แก่ ป ระชาชนและ
สังคมไทยแล้ว บริษทั ฯ ยังยึดมันในอุ
่ ดมการณ์แห่งการแบ่งปนั และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สงั คมไทยด้วยกิจกรรมและ
โครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตลอด 7 ทศวรรษทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ นและเพิม่ ขึน้ ทุกปี ด้วยการ
ริเริม่ ดาเนินการ หรือสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดี
ขึน้ เพื่อความยังยื
่ นของสังคม และตอบสนองตามนโยบายของบริษทั ฯ ทีว่ ่า “ความเป็ นธรรม คือ นโยบาย”
ณ ปจั จุบ ัน บริษัท ฯ ได้มุ่ งเน้ นกิจกรรมเพื่อสังคมใน 6 ด้าน คือ ด้านการรณรงค์ค วามปลอดภัย ด้ าน
การศึ ก ษา ด้ า นการอนุ ร กั ษ์ สิ ่ง แวดล้ อ ม ด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า นศาสนาและวัฒ นธรรม และด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในสาธารณะประโยชน์
11.1.1 ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนัก ถึงความสาคัญ บนท้องถนน จึงได้จดั กิจกรรมด้านการ
รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่ อเนื่องและยาวนาน จนเกิดเป็ นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงาน
ภายนอก ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนในหลากหลายกิจกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้พฒ
ั นา
นวัตกรรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานด้านรณรงค์ความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ โครงการรณรงค์ค วามปลอดภัย ที่บ ริ ษัท ฯ ริเริ่ม ดาเนิ น การเอง และร่ว มมือกับ ภาคีเครือข่าย อาทิ
โครงการจัดทาโรงเรียนต้นแบบ
“วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้แนวคิดโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมใจปลอดภัย
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ร่วมกับ จส.100 พัฒนา แอพพลิเคชัน่ JS 100 เพื่อบริการบอกจุดเสีย่ ง/จุดทีม่ สี ถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุสงู บนท้อง
ถนนทัวประเทศ
่
ร่วมก่อตัง้ มูลนิธเิ มาไม่ขบั โครงการสนั บ สนุ นมูลนิ ธิ รฐั บุรุษ รณรงค์ปลอดภัย ตายเป็ นศูน ย์
โครงการรณรงค์ลดอุบตั ภิ ยั บนท้องถนน โครงการอบรมเสริมความรูใ้ ห้แก่ผขู้ อรับใบอนุ ญาตขับรถยนต์ โครงการตรวจ
รถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย โครงการปนั น้ าใจช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นต้น
11.1.2 ด้านการศึกษา
การเปิ ด โลกทัศ น์ ใหม่ ท างการศึก ษา ด้วยการสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ เทคโนโลยีในการเรีย นรู้ให้ก ับ นัก เรีย น
นักศึกษา นับเป็ นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของ บริษัทฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ทท่ี รงคุณค่า เป็ นกาลังหลักในการพัฒนาชาติ
โดยบริษทั ฯ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้รบั โอกาสขัน้ พืน้ ฐานด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องการ
ให้เยาวชนได้มที กั ษะการใช้ชวี ติ ด้านอื่นๆ ควบคู่กบั การเรียนหนังสือ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มพี น้ื ทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถด้านต่างๆ ด้วยโครงการทีบ่ ริษทั ฯ
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น อาทิ โครงการ ก.ไก่ ใส่ตู้ โครงการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจาปี ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั บุตรข้าราชการตารวจ โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนสูม่ หาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนค่ายสารคดี ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 1 ช่วย 9 โครงการ
รวมพลคนพัน ธุ์ V ท าดีเพื่อ สังคม โครงการป นั น้ า ใจจากพี่สู่น้ อ ง โครงการป นั สุข จากพี่สู่น้ อ ง โครงการอุ ป ถัม ภ์
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิง้ เป็ นต้น
11.1.3 ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
การเข้าไปมีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม นับเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักที่
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทัง้ ในฐานะหน่ วนงานทีส่ นับสนุ น และริเริม่ ดาเนินการ รวมไปถึง
ร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ด้วยปญั หาสิง่ แวดล้อมทีว่ กิ ฤติขน้ึ ทุกขณะ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงมีเจตนารมณ์ทแ่ี น่วแน่
ในการเข้ามามีเป็ น ส่ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่อ นกิจกรรมด้านการอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ ม ทัง้ เป็ น การริเริ่ม ด้วยการปลูก
จิตสานึกพนักงานให้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้
ให้การสนับสนุนและดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น อาทิ ร่วมก่อตัง้ สมาคมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น โครงการยางรถยนต์เก่า เราขอส่งต่อให้น้องๆ นักเรียน โครงการสร้างฝาย ณ เขตรักษาพันธ์สตั ว์ปา่ แม่น้าภาชี
จ.ราชบุรี โครงการสร้างฝาย ปลูกปา่ รักษาต้นน้าแม่ปิง และโครงการปลูกปา่ ชายเลนบริเวณปากน้าประแส เป็ นต้น
11.1.4 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
บริษทั ฯ ยังคงน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาถ่ายทอดสูพ่ นักงาน
และส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการนาความรู้ส่ปู ระชาชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและดาเนินการเป็ น
ประจาต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุ นสมุดการศึกษา ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมูลนิธนิ ้อมเกล้าพัฒนา พิมพ์
แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ โครงการให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมพี่เพื่อน้ อง จากผองเพื่อนชาว
ประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ทุกๆปี และโครงการเกษตรตัวน้อยตามรอยพ่อ เป็ นต้น
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11.1.5 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ มี าอย่างยาวนาน อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรม
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็ นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ และเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กบั ประชาชนชาวไทย
ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สงั คมไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
นับเป็ นอีกหนึ่งภารกิจทีบ่ ริษทั ฯ มุ่งมันในการท
่
านุบารุงศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานได้ปฏิบต้ แิ ละขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา ภายใต้ชมรม
พุ ท ธธรรม รวมทัง้ ยังให้ก ารสนับ สนุ น กิจ กรรมทางศาสนาร่ว มกับ ภาคีเครือข่ ายมาอย่ างต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน อาทิ
โครงการอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วยพระกัมมัฏฐาน โครงการปฏิบตั ธิ รรม (บวชเนกขัมมภาวนา) โครงการ
ทาบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา โครงการตักบาตรหนังสือดี และโครงการจิตอาสา พัฒนาลานธรรม เป็ นต้น

11.1.6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้วยตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็ นอยู่ในสังคมไทย บริษัทฯ จึงดาเนิน โครงการสนับ สนุ น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการ
สนับสนุ นทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตลอดจนดู แล บารุงรักษาศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งจัดสร้างโดยบริษัทฯ
และมีชุมชนเป็ นผู้ดูแลรักษา เพื่อให้ประชาชนมีความรูด้ ้านสุขภาพและเข้าถึงบริการด้านการแพทย์เพื่อการรักษาได้
ทันท่วงที
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บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดแี ข็งแรง นอกจากผู้สงู อายุแล้ว บริษทั ฯ ยัง
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ผูท้ ไ่ี ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
เป็ นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและดูแลสังคม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอและยังยื
่ น อาทิ
โครงการบริ ห ารกาย ตามสไตล์ ผู้ สู ง วั ย สนั บ สนุ นการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ การแพทย์ ข องสถาบั น การแพทย์
สยามินทราธิราช โครงการศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน โครงการสุขที่ให้...เปเปอร์มาเช่เพื่อน้ อง
สัญจร และโครงการจัดทาคู่มอื หมอชาวบ้าน เป็ นต้น
11.2 การให้ความรูด้ ้านการประกันภัยแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ
บริษทั ฯ มีรูปแบบในการดาเนินการเชิงรุก ซึง่ ร่วมกับ คปภ.ในการให้ความรูด้ า้ นการประกันภัยแก่ประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ ให้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการทีด่ าเนินการเองโดยบรรยาย
ให้ความรูก้ บั กลุ่มบุคลากรภาคเอกชน รัฐ นิสติ นักศึกษา และประชาชน เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 3

จริยธรรมและข้ อพึงปฏิบัติ
ในการดาเนินธุรกิจ

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

33

บทนา
กว่า 70 ปี กับประสบการณ์ ท่สี งสมด้
ั่
านการเป็ นผู้นาทางด้านประกันภัย มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ยึด
หลัก "ความเป็ นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพการบริการลูกค้า
ที่ยอดเยี่ยม ทาให้เราได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็ นบริษั ทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด บริษัทฯยังคง
มุ่งมันท
่ าหน้ าที่ ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กบั คนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คานึ งถึงประโยขน์
ของทุกฝ่ าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็ นรากฐานการประกันภัยที่แข็งแกร่งสาหรับประเทศ เพื่อ ให้สงั คมไทย
เจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นตลอดไป ด้วยการยึดมันและถื
่
อปฏิบตั ใิ นแนวทาง ดังต่อไปนี้
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
 ปฏิบตั ติ ามนโยบาย “การกากับดูแลกิจการทีด่ ”ี และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษทั ฯ
 มุ่งมันที
่ จ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยขน์ของทุกฝา่ ย
 ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ นเป็ นพลเมืองดีปลูกฝงั ให้พนักงานมีจติ สานึกทึด่ ี
 คานึงถึงผลประโยขน์ และผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาค และเป็ นธรรมทาง
สังคม ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
 ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคม
 สร้างระบบงานทีเ่ ข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน
 กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กร มีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ในการ ทางาน
 เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน และรับฟงั ความคิดเห็น
1. จริยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.1 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
บริษัทฯ เห็นถึงความสาคัญ ของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานมีส่วนสาคัญ ยิ่งในการทาให้กิจการบรรลุ
เป้าหมาย บริษทั ฯจึงกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ่อพนักงานดังต่อไปนี้
 บริษทั ฯมีนโยบายให้ผลตอบแทน และสวัสดิการทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงาน
 บริษทั ฯมีการโอนย้าย แต่งตัง้ ปรับระดับ และเปลีย่ นตาแหน่ งพนักงาน บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทา หรือผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
 บริษทั ฯมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับ ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะทีเ่ กีย่ วกับงาน
และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้บริการทางวิชาการ และองค์ความรูใ้ หม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง เพื่อเพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ
 บริษทั ฯมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในทีท่ างานให้มคี วามปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
1.2 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะดูแลแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และเป็ นธรรม
โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
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 มุ่งเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) มีการสารวจความต้องการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าใน
ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ มีการวิเคราะห์ และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปจั จัยแวดล้อม
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 ปรับ ปรุ ง ผลกระทบของผลิต ภัณ ฑ์ และ/หรือ บริก ารที่อ าจจะเกิด ขึ้น กับ ลูก ค้า อย่ า งสม่ า เสมอ ตลอดจน
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์และบริการให้มคี ุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกาหนด กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยไม่ ปกปิ ดเนื้อหาหรือ
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรือจงใจให้ลกู ค้าเข้าใจผิด เกีย่ วกับคุณภาพ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
 เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า รวมทัง้ คุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยไม่นาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามา
เปิ ดเผยหากไม่ได้รบั การยินยอมจากลูกค้าหรือนาไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผย
ต่อบุคคลภายนอกตาม กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 บริษทั ฯจัดให้มหี น่ วยงาน และกระบวนการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการอานวยความสะดวกให้
คาแนะนาปรึกษา รับแจ้ง ประสานงาน และติดตามแก้ไขปญั หาต่างๆอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการ
บริการให้กบั ลูกค้า โดยเป็ นช่องทางทีม่ คี วามหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น Website
E-mail ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center และมีการประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้าทราบอย่างทัวถึ
่ ง
 จัดให้มกี ารประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนการดาเนินการของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯจะได้ป้องกัน/แก้ไข
ั หาให้ก ับ ลูก ค้าได้อ ย่ า งรวดเร็ว เหมาะสม และเป็ น ธรรม รวมทัง้ น าข้อ มูล ดังกล่ าวไปปรับ ปรุ ง หรือ
ปญ
พัฒนาการบริการดังกล่าวต่อไป
 แบบกรมธรรม์ เงื่อ นไขความคุ้ม ครอง และเอกสารต่ างๆ ระหว่า งบริษัท ฯกับ ลูก ค้าต้ อ งมีข้อ มู ลถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน เพียงพอ และเป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย (คปภ.) ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรมหรือเป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทัง้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล
 สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจ่ ะเสริมสร้างและธารงรักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับบริษทั ฯ
ให้ยงยื
ั ่ นยาวนานตลอดไป
1.3 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายเสริมสร้างธุรกิจให้มคี วามแข็งแกร่งและมันคง
่ มีหน้าทีเ่ พิม่ มูลค่าแก่องค์กร เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ผลประโยชน์ในระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฎิบตั โิ ดยยึดหลักปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เป็ นธรรมตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติกรรมการ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินการตาม
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทีย่ มกันเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการดูแลกิจการ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ภายใต้การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยรายงานให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงสถานภาพของบริษทั ฯอย่างสม่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

35

 รายงานสถานภาพของบริษทั ฯ อยางสม่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริง และทันต่อสถานการณ์
 จัดให้มชี ่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลหลากหลายช่องทางรวมทัง้ จัดทาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผถู้ อื หุ้ นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและจัดทาข้อมูลด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายทัง้ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อคู่แ ข่งทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
 บริษทั ฯ ยึดมันในการประพฤติ
่
ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม และสอดคล้องกับข้อกาหนด
ของกฎหมาย
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่
สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่กระทาใดๆทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของคู่แข่งทางการค้า
1.5 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดารงชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ด้วยการสร้างความไว้วางใจในการชาระหนี้ของบริษทั ฯต่อ
เจ้าหนี้ โดยกาหนดแนวปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้ ดังนี้
 ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา
ต้อง แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หา
 กาหนดนโยบายด้านการเงินไว้โดยชัดเจน รวมทัง้ แจ้งรอบระยะเวลาการวางบิลและการชาระเงินของบริษทั ฯ
ให้ เจ้าหนี้ทุกรายทราบ
1.6 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม และสุจริต โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
 บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัดกรณีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ตอ้ งรีบแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันแก้ไข
ปญั หา
 ชาระหนี้อย่างตรงเวลา โดยแจ้งให้ค่คู า้ ได้ทราบถึงระยะเวลาในการวางบิล และการชาระเงินของ บริษทั ฯ
 ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไ่ ม่สจุ ริตในการติดต่อกับคู่คา้
1.7 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันให้
่ ความสาคัญต่อชุมชนสังคมและสิง่ แวดล้อม พร้อมที่จะดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทัง้ ปลูกฝงั ให้
พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ เป็ นพลเมืองทีด่ ที าตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยกาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
 สร้างสรรค์และสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มพันธมิตรทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ขององค์กรและ
สังคมส่วนรวม
 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องในธุรกิจประกันภัยให้กบั ลูกค้าและประชาชน
 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ในการทาความดีเพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่วมปฏิบติตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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 สร้างความร่วมมือกบหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิน่ ในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน
และสุขลักษณะของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงสิง่ แวดล้อมของชุมชน
 สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอเผยแพร่ และรายงานผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
1.8 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐ
บริษัท ฯ มีน โยบายในการดาเนิน ธุรกิจภายใต้ข้อ กาหนดของกฎหมาย จะดารงไว้ซ่ึงสัมพัน ธภาพที่ดีก ับ
หน่ วยงานภาครัฐทีก่ ากับดูแ ลบริษัทฯ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิ ดเผย เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมันใจ
่ และความเชื่อถือซึง่ กันและกัน โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
 ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ประกาศของทางการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดาเนินธุรกิจ อาทิ ด้านความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากร บัญชี และเรื่องการป้องกัน
 บริษทั ฯจะให้ความร่วมมือในการติดต่อ ในการกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ ทีก่ ากับดูแล และหน่วยงานของรัฐทุก
หน่ วยงาน ข้อมูลที่ส่อื สารกับเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ และการนาส่งข้อมูลจะต้องดาเนิน
ไปอย่างเปิ ดเผย ตรงเวลา และสามารถทาให้เป็ นทีเ่ ข้าใจได้
2. จริยธรรมสาหรับคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รบั มอบอานาจจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ดาเนินภารกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ สร้างผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดแก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงการ
ดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็ นธรรม และเพื่อให้การปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าว
ของคณะกรรมการฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการฯ จึงได้จดั ทาข้อกาหนดจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับกรรมการ
ขึน้ เพื่อยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านจริยธรรมทีด่ ขี องกรรมการ ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
 กาหนดทิศทางและเป้าหมาย รวมทัง้ พิจารณา อนุ มตั นิ โยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื กรมธรรม์ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียอื่นๆ
 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และยุตธิ รรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใด ๆ
ต้อ งอยู่บ นพื้น ฐานของการมีข้อมูลที่เพีย งพอและน่ าเชื่อถือ และดูแ ลจัด การกิจการด้วยความระมัด ระวัง
รอบคอบ พิจารณาจากฐานข้อมูลทีเ่ พียงพอ มีเหตุผล และความเห็นชอบจากฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
 พึงหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ตลอดจนไม่รบั
เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั ในกรณีทไ่ี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้
กรรมการบริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยรายการทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ขดั แย้งให้ทป่ี ระชุม คณะกรรมการฯ ทราบ
 ต้อ งไม่ น าข้อ มูลภายในของบริษัท ฯ ที่ยงั ไม่ เปิ ด เผยต่ อสาธารณะ ไปใช้ในทางที่ผิด อีกทัง้ ไม่ ใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อผูอ้ ่นื จากการเป็ นกรรมการบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
 ต้องไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ ใดๆ ต่ อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน ที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
ชื่อเสียง และการดาเนินงานของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

37

 ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต
3. จริยธรรมสาหรับพนักงาน
3.1 การปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ เราจะซื่อสัตย์ต่อบริษทั ฯ เช่นเดียวกับ ทีเ่ ราซื่อสัตย์ต่อตนเอง
₋ เราจะเป็ นผูต้ รงต่อเวลา ขยันหมันเพี
่ ยร และรับผิดชอบ
₋ เราจะสุภาพอ่อนโยนทัง้ กาย วาจา ใจ
₋ เราจะประหยัดและอดออม
₋ เราจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย และนโยบายต่ อต้านการทุจริต
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นการเสริมสร้างชื่อเสียงทัง้
ของบริษทั และทัง้ ของพนักงานเอง
₋ เราจะศึกษาหาความรูแ้ ละขยันหมันเพียรเพื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ านของตนให้มปี ระสิทธิภาพ
ข้อพึงละเว้น
₋ เราจะไม่เบียดเบียนเวลา และเบียดบังทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
₋ เราจะไม่มาทางานสาย เกียจคร้านและละทิง้ หน้าที่
₋ เราจะไม่กา้ วร้าว หยาบคาย และดูหมิน่ ผูอ้ ่นื
₋ เราจะไม่ใช้จ่ายเกินความจาเป็ น
₋ เราจะหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อัน อาจกระทบต่ อชื่อเสียงและภาพลัก ษณ์ ของบริษัท ฯ หรือเป็ น
ปญั หาเสือ่ มเสียต่อองค์กรใน ภายหลัง
3.2 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ เราจะให้ความยุตธิ รรมและเสมอภาคแก่ทุกคน
₋ เราจะกระทาตัวให้เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือและไว้วางใจ เป็ นทีพ่ ง่ึ พาของผูอ้ ่นื ได้
₋ เราจะพูดความจริงต่อกันอย่างเปิ ดเผย จริงใจ และตรงไปตรงมา
₋ เราจะมีเมตตาธรรมต่อผูอ้ ่นื และยินดีในความสาเร็จของเขาอย่างจริงใจ
₋ เราจะให้การต้อนรับ และปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยมารยาทและอัธยาศัยอันดีงาม ตลอดจนอานวยความ
สะดวกให้ลกู ค้าได้รบั บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
₋ เราจะชีแ้ จงให้ลกู ค้าได้รบั ทราบว่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ กรณีทล่ี ูกค้าขอให้บริการหรือปฏิบตั งิ าน
อันเป็ นการฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ติ ามประกาศของบริษทั ฯ หรือฝ่าฝื นกฎหมาย แม้ว่าการปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวจะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประโยชน์
ข้อพึงละเว้น
₋ เราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และสร้างความแตกแยก
₋ เราจะไม่กระทาตนให้เป็ นทีเ่ สือ่ มศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน
₋ เราจะไม่ซ่อนเร้น ปิ ดบัง และ บิดเบือนความจริง
₋ เราจะไม่มุ่งร้ายทาลายกัน
₋ เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนได้รบั อนุญาต
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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3.3 การปฏิ บตั ิ ระหว่างพนักงาน
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ เราจะทางานเป็ นทีมทีม่ คี วามปรารถนา อย่างแรงกล้าในผลสาเร็จร่วมกัน
₋ เราจะมีความกล้าทีจ่ ะยอมรับความผิดพลาด และนามาเป็ นบทเรียนร่วมกัน
₋ เราจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมใดๆ อันนามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี
₋ เราจะแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน
₋ เราจะมีอุดมการณ์ในเชิงสร้างสรรค์มคี วามภูมใิ จและศรัทธาในงานทีท่ า
₋ เราจะปฏิบตั ติ ่อผูร้ ่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติต่อกัน มีน้าใจและมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี
ข้อพึงละเว้น
₋ เราจะไม่กลันแกล้
่
ง เอาเปรียบ และ เบียดเบียนผูอ้ ่นื
₋ เราจะไม่ตดั สินผูอ้ ่นื ด้วยการกล่าวโทษให้รา้ ยเขา
₋ เราจะไม่ทาตัวเป็ นอุปสรรคขัดขวาง การพัฒนาด้วยการยึดติดกับสิง่ เดิมๆ อย่างไร้เหตุผล
₋ เราจะไม่นาเรื่องขัดแย้งส่วนตัวมาเป็ นอุปสรรคขัดขวางการทางาน
₋ เราจะไม่กระทาการใดๆ ให้เป็ นทีเ่ สือ่ มเสียชื่อเสียงของตนเอง และของบริษทั
₋ เราจะไม่กระทาการล่วงเกินด้วยพฤติกรรม หรือ ด้วยวาจา อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อ
ผูร้ ่วมงาน
3.4 การปฏิ บตั ิ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ เราจะดาเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้
เป็ นไปอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
₋ เราจะปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต อย่างเคร่งครัด
ข้อพึงละเว้น
₋ เราจะไม่เสนอการให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นายหน้า
ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มเี จตนาชักนาให้บุคคลนัน้ กระทา หรือละเว้นการกระทาใดที่เป็ นการผิดต่ อ
กฏหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าทีข่ องบุคคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควร
ได้
₋ เราจะไม่เรียก หรือรับสิง่ ของ หรือประโยชน์ อ่นื ใดสาหรับตนเอง หรือผู้อ่นื ที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางทีม่ ชิ อบ
4. หลักสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิ จ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ต้องรับทราบและเข้าใจในรายละเอียด เพื่อปฏิบตั ิ
ตามจริยธรรมทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปญั หาในการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณที่กาหนดไว้อาจได้รบั การพิจารณา
โทษตามกฎหมายหรือทีป่ ระกาศไว้ในระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 ข้อมูลของบริษทั ฯ มีความน่ าเชื่อถือ
หลักของการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส มีขอ้ มูลทางบัญชี แสดงฐานะทาง
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การเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงจัดทารายงานประจาปี เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามความเป็ นจริงครบถ้วน
สอดคร้องกับนโยบายและกฎหมาย ตามที่ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงานดูแลปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัท ผู้บริห าร
พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษัท ต้องดูแล เก็บรักษาข้อมูลเอกสารที่มอี ยู่ในความครอบครองไว้เป็ นความลับ ยกเว้น
ได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจ ซึง่ ต้องยึดตามหลักระเบียบปฏิบตั ิ หรือกฎหมาย หากพบข้อผิดพลาดของข้อมูล หรือพบ
สิง่ ผิดปกติในขัน้ ตอนทางบัญชี ควรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาให้รบั ทราบทันที หรือแจ้งพนักงานบริษทั ให้ทราบทัน ที
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ รายงานธุรกรรมเงินสด สาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการทาธุรกรรมสาคัญหรือธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
₋ รายงานให้ผบู้ งั คับทราบทันที เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝื นเกี่ยวกับการทาบัญชี หรือมีการจัดทารายการ
ทางบัญชีทไ่ี ม่ถูกต้อง
ข้อพึงละเว้น
₋ ห้ามทาข้อมูลเท็จ ปกปิ ด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื เข้าใจผิดเกีย่ วกับข้อมูลทางบัญชี
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
₋ ห้ามจ่ ายเงิน ให้ก ับ ลูก ค้า หรือ คู่ค้าในกรณี ท่ีเป็ น รายการที่ไม่ เหมาะสม หรือ มีข้อ สงสัย เกี่ย วกับ
รายการนัน้
4.2 การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษทั
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ
รวมถึงเอกสารสาคัญต่างๆ ต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นข้อมูลทีไ่ ด้นาเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ในฐานะทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
พนักงาน หรือเป็ นคู่สญ
ั ญากับบริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งรักษา และปกป้องมิให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ หรือข้อมูลทีอ่ ยู่ในความ
ครอบครองของบริษทั ฯ หรือของตนเอง ถูกเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อ
ไม่ให้บุคคลภายนอกนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ หรือนาไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ จะไม่ทาการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
ทางธุรกิจแก่บุคคลอื่น ซึง่ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
₋ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั ฯ
โดยขออนุญาตจากผูม้ อี านาจก่อนเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ทุกครัง้
₋ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ต้องรายงานให้บริษัททราบทันที หาก
พบเห็นการโจรกรรมข้อมูลของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
ข้อพึงละเว้น
₋ ผู้บริหาร พนัก งาน และคู่สญ
ั ญาของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ จะไม่ยุ่งเกี่ยว หรือกระทาการใดๆ
เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
₋ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่สญ
ั ญาของบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทราบ หรือ
ได้มาในระหว่างเป็ นพนักงานของบริษทั ให้กบั นายจ้างใหม่รบั ทราบ
4.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาณชน หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
การให้ขอ้ มูลใดๆ เกีย่ วกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ ต้องเป็ นข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความระมัดระวัง ผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง หรือไม่ได้รบั มอบหมายจะไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน
หรือต่อสาธารณชนได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

40

ข้อพึงปฏิบตั ิ
₋ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทวิรยิ ะประกันภัยฯ ต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นความจริง ถูกต้อง
เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ และภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั วิรยิ ะประกันภัยฯ
ข้อพึงละเว้น
₋ ไม่ ให้ข้อ มู ล ข่ า วสารเท็จ หรือ บิด เบือ นความเป็ น จริง เพื่อ เป็ น การท าลายชื่อ เสีย ง บริษัท วิริย ะ
ประกันภัยฯ
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