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ส่วนท่ี 1 

บททัว่ไป 
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พนัธกิจ 
“ให้บริการท่ีสร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ 

จากเครือข่ายท่ีครบวงจรทัว่ประเทศ 
ด้วยกระบวนงานท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 

โดยทีมงานท่ีมีจรรยาบรรณ เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจได้” 

 
วิสยัทศัน์ 

“เป็นบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมัน่คง 
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม” 

 
เป้าหมายของบริษทั 
“เพ่ือความเจริญยัง่ยืนขององคก์ร” 
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น าทางสู่ความส าเรจ็ 
ด้วยการด าเนินธรุกิจบนพืน้ฐานของจริยธรรมและคณุธรรม 

 
 

บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดบ้่มเพาะความรู ้ความเชีย่วชาญ สัง่สมประสบการณ์
ดา้นประกนัวนิาศภยัมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี บรษิทัด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ยดึหลกั “ความ
เป็นธรรม คอื นโยบาย” ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีค านึงถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกภาคส่วน
และสงัคมโดยรวม มุง่มัน่ท าหน้าทีช่่วยกระจายความเสีย่งใหก้บัคนในสงัคม ดว้ยการบรหิารงานอย่างมอื
อาชพี ซื่อตรง และเป็นธรรม เพื่อใหส้งัคมไทยเตบิโตก้าวหน้าอย่างมัน่คง ควบคู่ไปกบัการใส่ใจ พฒันา
คุณภาพการบรกิารอยา่งต่อเนื่อง เพื่อความมัน่คงและความเจรญิยัง่ยนืขององคก์ร ซึง่จะเป็นรากฐานอนั
แขง็แกร่ง ช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ และน าพาสงัคมไทยให้เตบิโตก้าวไกลอย่างมคีวามสุข
และยัง่ยนื  
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“ความกล้าทางจริยธรรม 
คือ ความกล้าท่ีจะท าในส่ิงท่ีถกูต้อง” 

“ดาบท่ีดีต้องมีฝัก 
ความสามารถท่ีดีต้องมีจริยธรรม” 

“การมีจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีนัน้ 
คือ เว้นส่ิงท่ีควรเว้น ประพฤติส่ิงท่ีควรประพฤติ” 

 
ว. วชิรเมธี 

 
 

ท าธรุกิจเพ่ือสงัคมท่ีดีกว่า 
 ไม่ใช่เพียงหวงัหาประโยชน์ส่วนตน  

โดยไม่ใส่ใจผลกระทบต่อสงัคม 
ธรุกิจท่ีดีต้องมีก าไร แต่ต้องมีขอบเขต  

มีคณุธรรม เกิดประโยชน์และไม่เอารดัเอาเปรียบกนั 
 

เจตนารมณ์ผู้ก่อตัง้ 
บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 2 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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ค านิยาม 
 การก ากบัดูแลกิจการที่ด ีหมายถึง การบริหารจดัการบริษัทที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย โดยจะเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ซึง่จะท าให้
สรา้งความน่าเชื่อถอืและเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บรษิัท และเป็นรากฐานที่แขง็แกร่งจนก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 
 แนวทางปฏบิตัใินการส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัโครงสรา้งและกลไกการบรหิารการจดัการทีด่ภีายในองคก์รตาม
หลกัสากล จะตอ้งสะทอ้นถงึหลกัการส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 1. Accountability  ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัติามหน้าที ่
 2. Responsibility  ความส านึกในหน้าทีด่ว้ยขดีความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ 

3. Equitable Treatment  การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยสจุรติและจะตอ้งพจิารณาใหเ้กดิความเท่าเทยีม 
 4. Transparency  ความโปร่งใส ตอ้งมคีวามโปร่งใสใน 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
         4.1 ความโปร่งใสในการด าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้
         4.2 มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใสแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิม่แก่กจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นัน้ จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการ
แขง่ขนั 

 6. Ethics   การสง่เสรมิพฒันาการก ากบัดแูลและจรรยาบรรณทีด่ใีนการประกอบธุรกจิ 
7. Participation  การมสีว่นร่วม เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ใหม้สีว่น   
                                  ร่วมในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ  
                                  สิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามยั คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของชุมชนหรอื   
   ทอ้งถิน่ 

 
ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 1. เป็นการเสรมิสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ และมมีาตรฐานทีเ่ป็นสากล 
 2.  ท าใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามเชื่อมัน่และมคีวามน่าเชื่อถอืเพิม่มากขึน้ 
 3. เป็นการสรา้งกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 4. เป็นเครื่องมอืการตรวจสอบและวดัผลการด าเนินงานเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเป็นแนวทางในการ    
    แกไ้ขปรบัปรุงครัง้ต่อไป 

 
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 บรษิัทให้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการปฏบิตัิตามหลกับรรษัทภิบาลที่ด ีบรษิัทเชื่อมัน่ว่า การมนีโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกกลุ่ม ซื่อสตัย์
ต่อหน้าที ่และปฏบิตัิตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั ทัง้หมดนี้จะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเสรมิสร้างและยกระดบัการ
ก ากบัดแูลกจิกจิการทีด่ ีน าพาใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ ประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื  
 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความส าคญัดังกล่าว จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และ
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัความเหน็ชอบ และผ่าน
การทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ รวมทัง้บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และ
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จรยิธรรมธุรกจิของบรษิัท ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทราบและถือปฏบิตัิ นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้เผยแพร่
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมทางธุรกจิผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

โดยนโยบายฉบบันี้จะอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของการด าเนินธุรกจิประกนัภยั เพื่อให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่านทุกระดบัและทุกสว่นงานมกีารตระหนกัรู ้เขา้ใจ ยดึมัน่ ยอมรบัในคุณค่าอนัดงีาม และถอื
ปฏบิตั ิจนเกดิเป็นวฒันธรรม และค่านิยมองคก์รทีง่ดงาม  

 

ขอ้มูลนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและจรยิธรรมธุรกิจนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนความมุ่งมัน่ของ
คณะกรรมการบรษิทั ในการส่งเสรมิ สนับสนุน และตดิตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ
จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั ซึง่ไดป้รบัใชอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ของบรษิทั รวมทัง้ไดร้บัการ
พจิารณาปรบัปรุงทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

1. หลกัการนโยบายการก ากบัการปฏิบติังานตามกฎหมาย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทมคีวามเหมาะสมและชอบดว้ยกฎหมาย คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เป็นพืน้ฐานไวด้งันี้ 
 

1. ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
 ไม่กระท าการทุตจรติคอรร์ปัชัน่ 
 ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง ซื่อตรง และยุตธิรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

2. แขง่ขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม 
 แขง่ขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
 ไม่ละเมดิความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 
 ไม่ท าลายชื่อเสยีงดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยคู่แขง่ 

3. พฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 
 โดยการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการในการบรหิารความเสีย่งทุกดา้นขององคก์รใหค้รอบคลุม

และต่อเนี่อง 
 ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม การคนืก าไรสู่สงัคม และสรา้งจติส านึกแก่

พนกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 
4. การยดึกฎหมายของหน่วยงานก ากบัธุรกจิประกนัภยั 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกจิ
ประกนั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิประกนัภยัอย่างเคร่งครดั 

5. การบนัทกึขอ้มลูบญัชมีคีวามถูกตอ้งครบถว้น และรายงานสถานะทางการเงนิอย่างโปร่งใส 
 บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการเอกสารต่างๆ ในกระบวนการธุรกจิของบรษิทัอย่าง

เหมาะสม และมีการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บรายละเอียดของธุรกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทางบญัชอีย่างถูกตอ้ง และครบถว้น 

6. มสีภาพการท างานทีเ่ป็นธรรม และน่านบัถอื 
 พนกังานบรษิทั มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีมคีวามเป็นธรรม และมคีวามเคารพในผูอ้ื่นในการตดิต่อกบั

เพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก เช่น ลกูคา้ เจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นตน้ 
 พนกังานบรษิทัทุกระดบั ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
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 พนักงานบรษิัททุกคน มหีน้าทีใ่นการรกัษามาตรฐาน การปฏบิตังิานตามกฎหมาย การฝ่าฝืน 
เป็นสิ่งไม่สามารถยอมรับได้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกส่งไปยังผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานผู้นัน้ ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายก ากบัการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเป็น
ผูด้ าเนินการตามขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อจดัการการกระท าผดินัน้อย่างเหมาะสม และป้องกนัมใิห้
เกดิการกระท าผดินัน้ซ ้าอกี 

7. การแยกผลประโยชน์ของบรษิทัและผลประโยชน์สว่นตนออกจากกนั 
 พนักงานบริษัททุกคน จะต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ของบริษัท 

ตลอดเวลา การตดัสนิใจส่วนตัวและความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลภายนอกจะต้องอยู่บน
พืน้ฐานของหลกัเกณฑท์ีต่อ้งแยกจากกนั 

8. การใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 บรษิัท จะให้ความร่วมมอืในการติดต่อและในการก ากบัดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ก ากบัดูแล และ

หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงาน ขอ้มูลที่สื่อสารกบัเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นขอ้มูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
และการน าสง่ขอ้มลูจะตอ้งด าเนินไปอย่างเปิดเผย ตรงเวลา และสามารถท าใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจได้ 

 
ความรบัผิดชอบของพนักงานบริษทั 

1. พนักงานบริษัททุกคน จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายนี้ เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานถูกตอ้งตามกฎหมาย และมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการเสรมิสรา้งชื่อเสยีงทัง้ของบรษิทั และ
ทัง้ของพนกังานเอง 

2. ผู้บงัคบับญัชา มหีน้าที่ต้องแจ้งผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ทราบถึงกฎระเบยีบที่ใช้บงัคบักับขอบเขตความ
รบัผดิชอบของตน รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตัติามและน ากฎระเบยีบดงักล่าวมาบงัคบัใช ้อกีทัง้จะต้อง
มกีารเอาใจใสแ่ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยเร่งด่วน 

3. ฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิานเป็นผูส้นบัสนุนขอ้มูลใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึได ้ผ่านระบบอนิทราเน็ต และ
การใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ 

4. พนกังานบรษิทัทุกคน จะตอ้งรายงานถงึการฝ่าฝืนนโยบายการก ากบัการปฏบิตังิานตามกฎหมายทนัท ี
โดยบริษัทจดัให้มีวิธีการรายงาน และวิธีพิจารณาด าเนินการกบัพนักงานด้วยความเหมาะสมและ
ยุตธิรรม 

 
2. นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพ
ท าลายลา้งสงู จงึไดม้กีารก าหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆ  เช่น   

- นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู  

- นโยบายการรบัลกูคา้   
- นโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปราม

การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 
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- นโยบายการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการเผยแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพ
ท าลายลา้งสงู    

- นโยบายการตรวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบปฏบิตักิารตามกม.ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการเผยแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู    

- นโยบายการสรรหาว่าจา้งและฝึกอบรมพฒันาบุคลากร   
รวมทัง้แนวทางปฏบิตัิและก าหนดการก ากบัดูแลใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถปฏบิตัิตามนโยบายและ

มาตรการต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์

 บรษิทัก าหนดนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง ที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมถึงมาตรการ
ต่างๆ และแนวทางปฏบิตัิ เพื่อใหส้อดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 
และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ี
อานุภาพท าลายลา้งสงู พ.ศ. 2559  และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อป้องกนัและตรวจสอบมิให้องค์กรเป็นแหล่งฟอกเงิน หรือแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ          
การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 

2. เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากร ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลาย
ลา้งสงู เป็นไปตามกฎหมาย 

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสงูอย่างเพยีงพอ และสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  
แนวทางปฏิบติั 

1. จดัให้มกีารก าหนดนโยบายในการรบัลูกค้าให้เป็นไปตามขัน้ตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 

2. จดัใหม้กีารก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงให้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัหรือ
บรกิารต่างๆ ของบรษิทั 

3. จดัให้มีการเข้าถึงฐานขอ้มูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าตามที่
กฎหมายก าหนด  (Database) 

4. จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ (CDD) เกี่ยวกบัลูกค้า โดยใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
ความเสีย่งของลกูคา้ 

5. ก าหนดใหม้รีะบบการรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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6. จดัให้มรีะบบการจดัเก็บรกัษาขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานการแสดงตน หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดของ
ลกูคา้ และรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ โดยใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายระเบยีบวธิปีฏบิตัขิอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ก าหนดใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรกัษาขอ้มลูความลบัในการรายงานธุรกรรมเหตุอนัควรสงสยัและการ
ตรวจสอบเพื่อทราบจรงิเกีย่วกบัลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

8. มกีารบริหารจดัการองค์กรและบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดย 
8.1 ก าหนดใหผู้จ้ดัการฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิาน ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสงู และก าหนดให้รอง
ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน เป็นผูต้ดิต่อประสานงานกบัส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ 

8.2 ก าหนดให้มีค าสัง่ ระเบยีบ และคู่มอืปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบันโยบายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ
รา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารทุกระดบั พนักงาน 
ตัวแทน และนายหน้าของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครดั 

8.3 จดัใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรู ้เผยแพร่ สือ่สารใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจค าสัง่ ระเบยีบ และ
คู่มอืปฏบิตัิงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู เพื่อให้
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9. ก าหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าทีต่รวจสอบ และประเมนิผล การปฏบิตัิงาน ตามค าสัง่ 
ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้ง
สูง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จ ัดการฝ่ายก ากับการ
ปฏบิตังิานรบัทราบ  

10. ใหผู้จ้ดัการฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน มหีน้าที่ก าหนดแนวทางในการพจิารณาเพื่อพฒันาและ ปรบัปรุง 
นโยบาย มาตรการหรอืแนวทางการปฏบิตั ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
 

3. นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการป้องกนัและปราบปราบการฟอกเงิน และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

บริษัทมีหน้าที่ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทาง
ปฏบิตัิทีส่ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ก าหนดขึน้อย่างเคร่งครดั จงึได้จดัท านโยบายในการ
บรหิารความเสีย่งโดยการก าหนดปจัจยัในการบรหิารความเสีย่งส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม และด าเนินการบรหิารความ
เสีย่งส าหรบัผลติภณัฑห์รอืการบรกิารและช่องทางการให้บรกิาร มาใชใ้นการจดัการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ต้องมกีาร
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จดัล าดบัและประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ด าเนินการตรวจสอบตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัยงัมคีวามสมัพนัธท์า งธุรกจิกบั
ลกูคา้จนสิน้สดุหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลกูคา้ไวด้งันี้ 

1. ก าหนดให้มีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการให้บริการ และอื่นๆ เช่น 
ประสทิธภิาพของตวัแทน นายหน้า เป็นตน้ เพื่อให ้เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตัติามทีก่ าหนดไว ้ 

2. ก าหนดให้มีมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงส าหรบัลูกค้าทุกราย  ตามขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให ้เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวด้งันี้ 
2.1  ก าหนดแนวทางการประเมนิเพื่อระบุตวัตนของลกูคา้ 
2.2  ก าหนดแนวทางการพสิจูน์ทราบขอ้มลูของลกูคา้ว่ามใิช่บุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รซึง่

มมีติของหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คง แห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มกีาร
กระท าอนัเป็นการก่อการรา้ยหรอืเป็นบุคคลทีถู่กก าหนด 

2.3  ก าหนดแนวทางการจดัระดบัความเสีย่ง ระดบัต ่าหรอืความเสีย่งระดบัสงูส าหรบัลกูคา้แต่ละราย 
2.4  ก าหนดแนวทางการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมใหส้อดคลอ้งกบัระดบั   
    ความเสีย่งของลกูคา้ 
2.5  ก าหนดแนวทางการตรวจทานขอ้มลูการพสิจูน์ทราบลกูคา้ซึง่สอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งของ   
      ลกูคา้ 
2.6  ก าหนดแนวทางการทบทวนการประเมนิความเสีย่ง 
2.7  ก าหนดแนวทางการพจิารณาการยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลกูคา้แต่ละราย 

3. ใหร้องกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝา่ย ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารภาค ก ากบั ดแูล
และควบคุมให้ผู้จดัการสาขา ผู้จดัการศูนย์ปฏบิัติการสนิไหมทดแทน ผู้จดัการแผนก และผู้มีหน้าที่
รบัผดิชอบปฏบิตัติามนโยบายขอ้ 1 ถงึขอ้ 2 อย่างเคร่งครดั 

ทัง้น้ีใหถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอา นุภาพท าลายล้างสูง และแนวทางการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้

 
4. นโยบายต่อต้านการทุจริต 

บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณภาพ ดงันโยบายของบรษิทัที่ก าหนดว่า “ความเป็นธรรม 
คอื นโยบาย” โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ
เลง็เหน็ว่า การด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ มคีวามส าคญัยิง่ บรษิทัมุ่งมัน่เป็นองคก์รที่
โปร่งใส และปราศจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ในปี 2556 บรษิทัจงึได้
ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจรติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 
และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจรติในทุกรปูแบบ 

บรษิทัยงัมุ่งส่งเสรมิค่านิยมเกีย่วกบัความซื่อสตัย์สุจรติและการมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิหน้าที่ และ
สนบัสนุนการเสรมิสรา้งใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจ ตระหนกัรู ้และใหค้วามร่วมมอืในการอนัใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อให้มัน่ใจว่า การแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติของบรษิัทจะบรรลุผล จงึได้
ก าหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริต” ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้แนวทางปฏบิตัแิละมาตรการต่อต้านการทุจรติ 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาบรษิทัใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื  

นโยบายต่อต้านการทุจรตินี้ มผีลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจา้งของบรษิัท นอกจากนี้  
บริษัทยงัได้เผยแพร่ให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ในเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสื่อสารภายใน 
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รวมถึงระบบอินทราเน็ต และให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้เกี่ยวขอ้ง ได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรติและ
เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติอย่างจรงิจงัของบรษิทั 

บรษิทัจดัให้มชี่องทางทีป่ลอดภยัและสามารถให้พนักงานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งสามารถแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสได้
อย่างมัน่ใจ โดยปราศจากความเสีย่งต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  

บรษิทัเชื่อมัน่ว่า ความร่วมมอืของทุกคนในองคก์รทีย่ดึถอืและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรติ 
จะเป็นอกีหนึ่งค่านิยมอนัดงีามทีเ่กดิขึน้ ณ องคก์รแห่งนี้ “วริยิะประกนัภยั”  

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
1. หา้มกรรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทักระท าการทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ 
2. สง่เสรมิค่านิยมเกีย่วกบัความซื่อสตัย ์สจุรติ และการมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่
3. สนบัสนุนการเสรมิสรา้งใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัมคีวามเขา้ใจ ตระหนักรู ้และใหค้วามร่วมมอืในการอนั

ใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
4. มุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งในและปราศจากคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัคอร์รปัชัน่

ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

 
5. นโยบายการรบัลูกค้า 

นโยบายการรบัลูกค้า เป็นกระบวนการในการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิเมื่อแรกสร้างความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกรรมกบัลูกค้า บรษิัทต้องปฏบิตัิตามแนวทางการปฏบิตัใินการรบัลูกค้าอย่างครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู ดงันี้ 

1. ก าหนดวิธีการจดัให้ลูกค้าแสดงตนเมื่อลูกค้ามีความประสงค์จะสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท า
ธุรกรรมในครัง้แรกเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายตอ้งจดัใหล้กูคา้แสดงตนตามทีก่ าหนดไว้ 

2. การประเมนิเพื่อขอขอ้มูลลูกค้าเพิ่มเติม ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย มหีน้าที่ตรวจสอบเพื่อ
ประเมนิความต้องการขอ้มูลลูกค้าเพิม่เตมิ ในกรณีทีพ่จิารณาแล้วเหน็ว่า จ าเป็นต้องไดร้บัหรอืขอขอ้มูล
เอกสารหรอืหลกัฐานจากลกูคา้เพิม่เตมิเพื่อระบุตวัตนของลกูคา้ตามทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้มหีน้าทีต่รวจสอบ
ขอ้มลูของลกูคา้กบัฐานขอ้มลูกลางของบรษิทั หากตรวจสอบพบว่า  ลกูคา้มรีายชื่อเป็นบุคคลทีถู่กก าหนด
ตามทีส่ านกังาน ปปง. ก าหนด ตอ้งยุตกิารท าธุรกรรมกบัลูกคา้ทนัทแีละระงบัการด าเนินการกบัทรพัยส์นิ
โดยตอ้งจดัท าเป็นรายงานตามแบบทีส่ านกังาน ปปง. ก าหนด 

3. การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ก าหนดใหเ้จา้หน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย มหีน้าทีต่รวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิของลกูคา้ทุกรายเพื่อจดัล าดบัความเสีย่งของลกูคา้ ตามทีก่ าหนดไว้ 

4. ก าหนดวธิกีารอนุมตัหิรอืปฏเิสธการรบัลูกคา้ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่อี านาจในการอนุมตั ิมหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตัิ
หรอืปฏเิสธการรบัลกูคา้ ตามทีก่ าหนดไว ้

5. ใหร้องกรรมการผู้จดัการ ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารภาค ก ากบัดูแล
และควบคุมให้ผู้จดัการสาขา ผู้จ ัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ผู้จ ัดการแผนก และผู้มีหน้าที่
รบัผดิชอบปฏบิตัติามนโยบายขอ้ 1 ถงึขอ้ 4 อย่างเคร่งครดั 
 

ทัง้นี้ใหถ้อืปฏบิตัติาม กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และแนวทางการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
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6. นโยบายในการปฏิบติัของบริษทั 
6.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกนัภยั 

 การขอเอาประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

1. ผูเ้อาประกนัภยัสอบถามอตัราเบีย้ประกนัภยั 

- ผูเ้อาประกนัภยัแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ะท าประกนัภยัโดยระบุยีห่อ้ รุ่นรถปีจดทะเบยีน 

ลกัษณะการใชง้าน และความคุม้ครองทีต่อ้งการ 

2. บรษิทัเสนออตัราเบีย้ประกนัภยั 
- บรษิทัเสนออตัราเบีย้ประกนัภยั ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมกรรม์ ตามความประสงคข์องผูเ้อา
ประกนัภยั 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตกลงท าประกนัภยั 
- ผู้เอาประกนัภยักรอกใบค าขอโดยระบุรายละเอยีดของผู้เอาประกนัภยั และรายละเอยีดรถยนต์
พร้อมลงนามในใบค าขอประกนัภัยและแนบส าเนาทะเบยีนรถสญัญาเช่าซื้อ หรือสญัญาซื้อขาย 
(กรณีรถป้ายแดง), ส าเนาใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์(กรณีระบุชื่อผูข้บัขีใ่นกรมธรรม)์ ฯลฯ 

4. ผูเ้อาประกนัภยัช าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยั 
- กรณีช าระผ่านสาขาของบริษัท บริษัทจะออกกรมธรรม์ ใบเสร็จรบัเงิน /ใบก ากับภาษีให้ผู้เอา
ประกนัภยัทนัท ี
- กรณีช าระผ่านตวัแทน หรอืนายหน้า ตวัแทนหรอืนายหน้าจะมอบใบรบัฝากเงนิค่าเบีย้ประกนัภยั  
และหมายเลขรบัแจง้เพื่อยนืยนัการคุม้ครองใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัทนัท ีและจะสง่มอบกรมธรรม์ 
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษใีหก้บัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 15 วนัท าการ 

 การขอเอาประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 
1. ผูเ้อาประกนัภยัสอบถามอตัราเบีย้ประกนัภยั 

- ผูเ้อาประกนัภยัแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัรถยนตท์ีจ่ะท าประกนัภยัโดยระบุยีห่อ้ รุ่นรถปีจดทะเบยีน 
ขนาดเครื่องยนต ์ลกัษณะการใชง้าน 

2. บรษิทัเสนออตัราเบีย้ประกนัภยั 
- บรษิทัเสนออตัราเบีย้ประกนัภยั ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรมภ์าคบงัคบั 
- กรณีตกลงท าประกนัภัย บริษัทขอรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เช่น 
ส าเนาทะเบยีนรถ สญัญาเช่าซือ้ (กรณีรถป้ายแดง) 

3. การจดัพมิพก์รมธรรม/์ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษอีย่างย่อ  
- บรษิทัมอบกรมธรรม/์ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษอีย่างย่อ ใหผู้เ้อาประกนัภยัพรอ้มเกบ็เงนิค่าเบีย้
ประกนัภยัทนัท ี

 การขอเอาประกนัภยั Non-Motor 
1. ผูเ้อาประกนัภยัสอบถามอตัราเบีย้ประกนัภยั 

- ผูเ้อาประกนัภยัแจง้รายละเอยีดทรพัยส์นิทีจ่ะท าประกนัภยั 
2. บรษิทัท าการส ารวจภยั (บางกรณี) 

- หากมจี านวนเงนิเอาประกนัภยัทีส่งู หรอืลกัษณะของธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งสงู บรษิทัจะนดัส ารวจภยั
เพื่อประเมนิลกัษณะความเสีย่งภยั (Risk Exposure) 

3. บรษิทัพจิารณารบัประกนัภยั 
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- เจา้หน้าทีพ่จิารณารบัประกนัภยัจะวเิคราะหค์วามเสีย่งภยั และค านวณเบีย้ประกนัภยัทีเ่หมาะสม
และท าใบเสนอราคาแจง้รายละเอยีด อตัราเบีย้ประกนัภยั ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์เพื่อแจง้
ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบเพื่อตดัสนิใจ 

4. ผูเ้อาประกนัภยัตกลงท าประกนัภยั 
- ผูเ้อาประกนัภยัลงนามในใบค าขอเอาประกนัภยั หรอืใบเสนอราคาทีบ่รษิทัจดัสง่ให้ 

5. บรษิทัจดัพมิพก์รมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัช าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยั 
- บรษิทัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั ประกอบดว้ยตารางกรมธรรม ์เอกสารแนบทา้ย ใบก ากบัภาษีและ
ใบเสรจ็รบัเงนิ จดัสง่ใหก้บันายหน้า/ตวัแทน หรอืผูเ้อาประกนัภยัพรอ้มรบัช าระค่าเบีย้ประกนัภยั 

6. เวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการโดยปกตปิระมาณ 1-3 วนัท าการ 
*หมายเหตุ : หากมเีงื่อนไขเพิม่เตมิจากปกต ิระยะเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้ 
 

6.2 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรบัค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยั 

 การขอรบัค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยัรถยนต ์
1. ผูเ้อาประกนัภยัแจง้เหตุ 

- ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ผ่านหมายเลข 1557 สาขา/ศนูยป์ฏบิตักิารสนิไหมทดแทนของบรษิทั หรอือาจ
แจ้งผ่านนายหน้าหรือตัวแทนว่าเกิดความเสียหายขึ้นโดยระบุ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี หมายเลข
กรมธรรม ์วนั เวลา และสถานทีเ่กดิเหตุ ชื่อ-สกุล-เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้บัขี ่ลกัษณะการเกดิเหตุ 

2. บรษิทัท าการตรวจสอบอุบตัเิหตุ 
 -  บรษิทัสง่เจา้หน้าทีไ่ปสถานทีเ่กดิเหตุ หรอืทีน่ดัหมายเพื่อท าการตรวจสอบความเสยีหาย 

3. บรษิทัประเมนิค่าเสยีหาย 
 -  บรษิทัประเมนิค่าเสยีหาย และออกใบเคลม (ใบรบัรองความเสยีหายทรพัยส์นิ) ใหผู้เ้อาประกนัภยั 
4. ผูเ้อาประกนัภยัรบัค่าสนิไหมทดแทน 

 -  น าใบเคลมและใบขบัขีใ่หศ้นูยซ์่อมเพื่อด าเนินการซ่อมรถยนต์ 
 -  กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ใช้สทิธิเบิกตามกรมธรรม์ประกนัภัย พ.ร.บ. ก่อน หากมีการส ารองจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรบัเงนิ ใบรบัรองแพทย์ น าส่งให้บรษิัทเพื่อเบิกค่าเสยีหายต่อไป ทัง้นี้ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม ์และตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

5. เวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการจะขึน้อยู่กบัสภาพความเสยีหายของรถยนต์ 
 การขอรบัค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยั Non-Motor 
1. ผูเ้อาประกนัภยัแจง้เหตุ 

 -  ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ผ่านหมายเลข 1557 สาขา/ศนูยป์ฏบิตักิารสนิไหมทดแทนของบรษิทั หรอือาจ
แจ้งผ่านนายหน้าหรอืตวัแทนว่าเกดิความเสยีหายขึน้โดยระบุรายละเอยีดความเสยีหายที่เกดิขึน้กบัทรพัย์สนิที่เอา
ประกนัภยั เช่น ประเภทของทรพัยส์นิ หมายเลขกรมธรรม ์วนั เวลา และสถานทีเ่กดิเหตุ ชื่อ-สกุล-เบอรโ์ทรศพัทข์องผู้
ขบัขี ่ลกัษณะการเกดิเหตุ 

2. บรษิทัท าการตรวจสอบ 
 -  บรษิทัตรวจสอบความถูกตอ้งของกรมธรรมป์ระกนัภยั สถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ และระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
 -  บรษิัทตรวจสอบสาเหตุว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรอืไม่ พร้อมแนะน า
ขัน้ตอนการด าเนินการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั เขา้ใจอย่างชดัเจน หากไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
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ความคุ้มครองของกรมธรรม ์บรษิทัจะชี้แจงใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบถงึขอบเขตความคุม้ครอง หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บั
ความคุม้ครอง 

3. บรษิทัสง่เจา้หน้าทีส่ ารวจความเสยีหาย 
  -  บรษิทัจดัสง่เจา้หน้าทีห่รอืบรษิทัผูร้บัส ารวจความเสยีหาย (ในบางกรณี) ไปสถานทีท่ีเ่กดิเหตุเพื่อ
ส ารวจ/ตรวจสอบความเสยีหาย 

4. บรษิทัประเมนิค่าเสยีหาย 
 -  บรษิทัพจิารณาการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายของผูเ้อาประกนัภยัว่า ความเสยีหายภายใต้ความคุม้ครอง
ของกรมธรรมค์วรจะเป็นจ านวนเงนิเท่าใด 

5. ตกลงค่าเสยีหาย 
 -  บรษิทัเจรจาตกลงค่าเสยีหายกบัผูเ้อาประกนัภยั และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีในทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย 

6. ผูเ้อาประกนัภยัรบัค่าสนิไหมทดแทน 
 -  ผูเ้อาประกนัภยัสง่เอกสาร ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืจดทะเบยีนภาษี
ธุรกจิ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) และใบเสรจ็ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ใหบ้รษิทั พรอ้มลงนามในเอกสารยอมรบัจ านวนค่าสนิไหมฯ 
ตามทีไ่ดต้กลงกบับรษิทั 

7. เวลาทีด่ าเนินการจะขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิค่าสนิไหมทดแทน 
*หมายเหตุ : ประกนัภยับางประเภทอาจตอ้งมเีอกสาร และใชเ้วลาด าเนินงานเพิม่เตมิ 

7. วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรอืเรือ่งรอ้งเรียน 
1. ตดิต่อศนูยล์กูคา้สมัพนัธห์มายเลข 1557 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอื 
2. ตดิต่อแผนกมาตรฐานงานเจรจาและยุตขิอ้พพิาท ฝ่ายมาตรฐานงานศูนยป์ฏบิตักิารสนิไหมทดแทน 

หมายเลข 0-2129-8814, 0-2129-8825 หรอื 0-2129-8828 
   

แนวปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัวริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มคีวามเป็นสากล
และเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั เพื่อใหเ้กดิระบบการบรหิารจดัการทีด่ใีนหน่วยงาน 
อนัจะน าไปสู่การเป็นองคก์รทีม่ีความโปร่งใส่ มคีวามน่าเชื่อถอื เพื่อสรา้งประโยชน์และความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย จงึไดก้ าหนดหลกัการและแนวปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง โดยแบ่งเนื้อหาส าคญัออกเป็น ดงันี้ 

8. คณะกรรมการและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรบัจากหลายๆฝ่าย เป็นผู้มี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู วางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 8.1 คณะกรรมการบริษทั 
  8.1.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้เป็นผูว้างกลยุทธแ์ละนโยบายทีเ่หมาะสมเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ซึง่หมายความถงึความเจรญิเตบิโตขององคก์ร การเพิม่มูลค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผู้
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ถอืหุ้น และความรบัผดิชอบต่อผู้ถือกรมธรรม์ นอกจากนี้กรรมการควรมคีวามหลากหลายในด้านอายุ ทกัษะ ความ
เชีย่วชาญ ด าเนินงานไปตามนโยบายทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 
   

8.1.2 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
  กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มธีุรกจิ หรอืการงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัประกนัภยัอนัอาจมผีลกระทบต่อ
การตดัสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

 ไม่ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็น ลกูจา้ง พนกังานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าจากบรษิทั นอกจากนี้ จะต้อง
ไม่เป็นทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม  

 ไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการ
บรหิารงานในบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 ไม่เป็นผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืมคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ญาตสินิทของผู้บรหิารระดบัสงู ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ของบรษิทั 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ตามวรรคหนึ่งรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื
การให ้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้
ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ที่
เกดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ เช่น ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
เป็นต้น ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมบรษิทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอื
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิ
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ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่ี
นยักบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระในการบรหิารงานของบรษิทั 
 

8.1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
  เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิัทบรรลุวสิยัทศัน์และเป้าหมายธุรกจิที่ก าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ทัง้จดัใหม้รีะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยบรหิารทีช่ดัเจน 
ทางคณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่พิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยเปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัขิองกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมอี านาจแจง้ใหฝ้่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม ชีแ้จง หรอืจดัท า
รายงานเสนอ ตามทีเ่หน็สมควร 

ในปจัจุบนั คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย มดีงัต่อไปน้ี 
1) คณะกรรมการบรหิาร 
2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3) คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 
4) คณะกรรมการพจิารณารบัประกนัภยั 
5) คณะกรรมการพจิารณารบัประกนัภยัต่อ 
6) คณะกรรมการจดัการค่าสนิไหมทดแทน 
7) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1) คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
1.1 น าเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอนโยบาย วิสยัทศัน์ 

เป้าหมาย การวางกลยุทธ ์แผนการด าเนินธุรกจิ ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
1.2 ตดิตาม ก ากบัดูแล และใหค้ าปรกึษาเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมาย และต้องรายงานผล

การด าเนินงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอยู่เสมอ 
1.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรปูธรรม 
1.4 พจิารณาและตรวจสอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ รวมถงึงบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่ออนุมตั ิ
1.5 ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และความเขา้ใจเกีย่วกบัความเสี่ยงโดยรวม 
โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

2.1 ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวม ซึง่ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั 

2.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ติดตาม และดูแล
ปรมิาณความเสีย่งของบรษิทั ใหอ้ยู่ระดบัทีเ่หมาะสม 
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2.3 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ
ระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

2.4 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างสม ่าเสมอในสิง่ทีต่้องด าเนินปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด 
 

3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และความเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุน ตลาดเงนิ

และตลาดทุน โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
3.1 จดัท ากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
3.2 พจิารณาอนุมตัิแผนการลงทุน และระเบยีบวธิปีฏบิตัิเกี่ยวกบัการลงทุนของบรษิัท ที่สอดคล้องกบั

กรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวม 
3.3 บรหิารเงนิลงทุน และก ากบัดแูลการลงทุนของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบาย

การบรหิารความเสีย่งรวม ระเบยีบวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการลงทุน และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.4 ก ากบัดแูลในเรื่องธรรมาภบิาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบั

ธุรกรรมการลงทุนของบรษิทั 
3.5 ก ากบัดแูล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการลงทุนของบรษิทัใหม้คีวามเพยีงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
3.6 รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสม ่าเสมอ 
 

4) คณะกรรมการพิจารณารบัประกนัภยั 
ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารที่มคีวามรู้ ความช านาญ และความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัประกนัภยั 

และการพจิารณาความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัในแต่ละประเภท โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ ดงันี้ 

4.1 ก าหนดนโยบายการรบัประกนัภยัทีเ่หมาะสม ยดืหยุ่นไดต้ามสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยค านึงถึง
ความเสีย่งและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 กระท าการเพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทั ไดด้ าเนินการรบัประกนัภยัตามนโยบายที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

4.3 พจิารณาและอนุมตัอิตัราเบีย้ประกนัภยั 
4.4 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกฎระเบยีบ วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัประกนัภยัของบรษิทั 
4.5 พิจารณาและอนุมัติการรับประกนัภัย ตามระดบัของอ านาจการอนุมตัิ (กรณีการรบัประกนัภัยที่

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัเกนิอ านาจอนุมตัผิูบ้รหิาร) 
4.6 ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงไป 
 

5) คณะกรรมการพิจารณารบัประกนัภยัต่อ 
ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัประกนัภยัต่อ 

และการพจิารณาความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัต่อในแต่ละประเภท โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
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5.1 จดัท ากลยุทธก์ารบรหิารการประกนัภยัต่อ (Reinsurance Management Strategy : ReMS) ให้
สอดคลอ้งกบัธุรกจิ ระดบัความเสีย่ง และเงนิกองทุน 

5.2 ทบทวนและปรบัเปลี่ยนนโยบายการเอาประกนัภยัต่อ ร่วมกบันโยบายความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเอาประกนัภัยต่อ รวมถึงติดตามผล 
ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกลยุทธก์ารรบัประกนัภยัต่อทีก่ าหนด 

5.4 ก าหนดคุณสมบตัขิองผูร้บัประกนัภยัต่อ การกระจุกตวัของคู่สญัญาประกนัภยัต่อ การบรหิารความ
เสีย่งทีเ่กีย่วเน่ืองจากการประกนัภยัต่อ และพจิารณาอนุมตัริายชื่อผูร้บัประกนัภยัต่อ 

5.5 รายงานผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัต่อ ต่อผูบ้รหิาร 
 

6) คณะกรรมการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการค่า

สนิไหมทดแทน โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
6.1 ก าหนดนโยบายการจดัการค่าสนิไหมทดแทนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงานรบัแจ้ง 

กระบวนงานตรวจสอบอุบัติเหตุ กระบวนงานสรุปรายการความเสียหาย กระบวนงานตกลงค่าสินไหมทดแทน 
กระบวนงานเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน กระบวนงานยุติข้อพพิาท กระบวนงานรบั -จ่ายค่าสนิไหมทดแทน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นศนูยฯ์ 

6.2 ก ากบัดูแลสถานะของการเรยีกร้องให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน โดยก าหนดและ    เปิดเผยขัน้ตอน
กระบวนการในการเรยีกร้องให้ชดใช้เงนิ หรอืค่าสนิไหมทดแทน  ตามสญัญาประกนัภยั   และระบุเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดที่ผูม้สีทิธเิรยีกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต้องใชใ้นการเรยีกร้อง รวมถงึระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณาและ
ชดใชเ้งนิ หรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

6.3 ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิเมื่อบรษิทัฯปฏเิสธการชดใชค้่าสนิไหมทดแทน หรอืไม่สามารถตกลงก าหนด
จ านวนเงนิ หรอืค่าสนิไหมทดแทนได ้

6.4 ก าหนดอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามระดบั โดยก าหนดให้ผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการพจิารณา  เพื่ออนุมตัิการชดใช้เงนิ หรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั และผู้มอี านาจ
หน้าทีใ่นการอนุมตักิารจ่ายเงนิแยกออกจากกนั 

6.5 ก าหนดแนวทางในการจดัการและแกไ้ขขอ้พพิาทอนัเกดิขึน้จากการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน 
6.6 ก าหนดแนวทางในการจดัการและแกไ้ขการทุจรติเรื่องค่าสนิไหมทดแทนของรายงานการตรวจสอบ

อุบตัเิหตุ 
6.7 ตรวจสอบว่าบรษิทัไดม้กีารส ารองค่าสนิไหมทดแทน อย่างเพยีงพอและครบถว้น 
6.8 ก าหนดระเบยีบ  แนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัค าสัง่  ประกาศของส านกังาน คปภ.  ส านกังาน ปปง. 

และหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.9 ก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการซากอะไหล่  และซากรถยนต ์
6.10 ก าหนดระเบยีบและวธิกีาร รวมทัง้นโยบายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในศูนยป์ฏบิตัิการสนิไหม

ทดแทน และของคู่คา้ใหเ้หมาะสม 
 
  7) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความช านาญ มปีระสบการณ์อย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได้ ควบคุมระบบภายใน และบรหิารความเสี่ยงให้มคีวามรดักุม เหมาะสม 
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ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มหีน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

7.1 มอี านาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัมาร่วมประชุมชีแ้จง ใหค้วามเหน็หรอืจดัส่ง
เอกสารทีร่อ้งขอตามความจ าเป็น 

7.2 พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชพีร้อมทัง้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อขอรบั   การ
แต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชเีป็นประจ าปี 

7.3 รบัทราบการปฏบิตังิานอื่นทีม่ใิช่งานสอบบญัช ีพรอ้มค่าตอบแทนจากงานดงักล่าวของผูส้อบบญัชเีพื่อ
พจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

7.4 พจิารณาตัดสนิใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชมีีความเหน็ไม่ตรงกนัเกี่ยวกบัรายงานทาง
การเงนิ หรอืมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

7.5 สอบทานขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการก ากบัดแูล รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.6 พจิารณาและให้ความเหน็ต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลกิจ้าง 
และพจิารณาความด ีความชอบ ของผูบ้รหิารสงูสดุของฝา่ยตรวจสอบภายในและฝา่ยก ากบัการปฏบิตัติามกฏหมาย 

7.7 พจิารณารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารของบรษิทั และหารอืกบัฝ่าย
บรหิาร เกีย่วกบันโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

7.8 จดัหาทีป่รกึษาจากภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพีในการใหค้ าแนะน า ปรกึษาหารอืใหค้วามเหน็
ไดต้ามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 

7.9 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื่อประชุมหารอื โดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ยอย่างน้อยปีละครัง้ 
7.10 ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝา่ยบรหิาร เพื่อการก ากบัดูแลการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใหด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขในรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ 
คอร์รปัชัน่ หรอืรายการที่มคีวามบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มกีารไม่ปฎิบตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งซึง่มสีาระส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั และกฏหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 
 8.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

8.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการมจี านวนทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดของกจิการของบรษิัท โดยเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 คน และเป็นกรรมการที่
เป็นผูบ้รหิารไดไ้ม่เกนิกึง่หนึ่งของกรรมการบรษิทั 

2) คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 
และมกีรรมการอสิระทีป่ราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน 

3) เป็นกรรมการที่มคีุณวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน หรอืคุณสมบตัิอื่นตามที่
หน่วยงานก ากบัดแูลประกาศ 

4) คณะกรรมการเลอืกบุคคลคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
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8.2.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ    
1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิ

นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอและก ากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
กรมธรรม ์และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

2) จดัใหม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 
รวมถงึตวัแทนของบรษิทั เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใินองคก์ร ซึง่รวมถงึนโยบายในเรื่องการ
ประกอบธุรกจิสว่นตวั การซือ้ขายหุน้ของตวัเอง การใหส้ทิธพิเิศษต่อหน่วยงานภายในและ
ภายนอก การหกักลบขาดทุนจากการค้า และการปฏบิตัิการค้าอื่นๆ ซึ่งบรษิัท จะต้องมี
กระบวนการที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

3) ก าหนดนโยบายเพื่อป้องกนัการขดัแยง้กนัของผลประโยชน์ การปฏบิตัต่ิอลูกคา้ดว้ยความ
เท่าเทยีมกนั และการใชข้อ้มูลร่วมกนักบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการ
บรษิทั ตอ้งทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นประจ า 

4) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ หน้าที่ และความเหมาะสมของสดัส่วนของกรรมการที่
เป็นผู้บรหิารและไม่ใช่ผู้บรหิาร โดยค านึงถึงการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบรหิาร หรอืผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

5) คดัเลอืก และทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามดคูวามต่อเนื่องของนโยบาย 
6) ทบทวนผลตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
7) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของบรษิัท 

เพื่อช่วยดูแลระบบการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้พจิารณาอนุมตัิ
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบ 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญัต่อการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้
แต่งตัง้ขึน้ 

8) ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารของบรษิัท มกีารก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม
ทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการประกันภัย สภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การ
ปฏบิตังิาน ชื่อเสยีง กฎหมาย และกลยุทธ ์ทัง้นี้คณะกรรมการตอ้งท าหน้าทีอ่นุมตันิโยบาย
ดงักล่าว รวมทัง้ทบทวนกลยุทธก์ารปฏบิตัจิรงิและนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

9) ก ากบัดูแลให้เกดิความมัน่ใจว่าฝ่ายบริหารมีความสามารถในการจดัการในกิจการของ
บรษิทัซึง่รวมถงึการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 

10) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบ
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

11) ตดิตามการด าเนินกจิการของบรษิทัตลอดเวลาเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และ
ฝ่ายบรหิารด าเนินกจิการตามกฎหมายและนโยบายทีว่างไว้ รวมทัง้ ต้องควบคุมดูแลให้
บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรฐานการด าเนินธุรกจิ 

12) ก ากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารจดัใหม้รีะบบการคดัเลอืกตวัแทน และนายหน้าประกนัภยั ก าหนด
มาตรฐานการด าเนินธุรกจิกบัคนกลางประกนัภยั รวมทัง้จดัท ารายชื่อตวัแทนหรอืนายหน้า
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ประกนัภยัที่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสม และก าหนดมาตรการในการจดัการกบับุคคล
ดงักล่าว 

13) ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารบอกกล่าวเรื่องที่ส าคญัของบรษิัท รวมถึงเรื่องการป้องกนัและ
ต่อต้านการฟอกเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัท และจดัให้มกีระบวนการในการจดัส่งขอ้มูล
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าใหป้ฏบิตัติาม
อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบได้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้ก าหนดให้มผีู้ท าหน้าที่ดูแล
รกัษาขอ้มูลและเอกสารส าคญัเกี่ยวกบับรษิัท เพื่อให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร
ดงักล่าวไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์ 

14) ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการในการจดัส่งรายงาน (Management Letter) จากผูส้อบบญัชี
ภายนอก และข้อคิดเห็นจากฝ่ายบริหารของบริษัท ต่อคณะกรรมการโดยไม่ล่าช้า 
คณะกรรมการควรได้รบัเอกสารดงักล่าวภายใน 4 เดือนหลงัจากวนัที่ปิดงวดการบญัช ี
ทัง้น้ีหากมีความล่าช้ามาก คณะกรรมการจะต้องขอค าชี้แจงในเรื่องดงักล่าวจากฝ่าย
บรหิาร    

15) ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยทีสุ่ดกึง่หนึ่งของจ านวนครัง้ของการ
ประชุมทีจ่ดัขึน้ในแต่ละปี  

16) ต้องมกีารตดิต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลตามความจ าเป็น และเขา้พบกบัหน่วยงานก ากบั
ดแูลเมื่อไดร้บัเชญิ   

 
 8.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   

บริษัทถือเป็นหน้าที่ส าคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อรบัทราบและร่วมกนัตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมเป็นประจ าทุก
เดอืน มกีารแจง้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าและมกีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการ
เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถแสดงความ
คดิเหน็และใชดุ้ลยพนิิจไดอ้ย่างอสิระ ทัง้นี้กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องแจง้สาเหตุอนัเป็นเหตุสุดวสิยั ซึง่ต้อง
แจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า   

ในการลงมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหค้ณะกรรมการคนหนึ่งมเีสยีง
หนึ่งเสยีง โดยคณะกรรมการทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและหรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จดัท ารายงานการประชุมและให้
ประธานกรรมการบรษิทั พจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นี้กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอ
แก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุมให้มคีวามละเอยีดถูกต้องมากทีสุ่ดได ้และจะต้องจดัเกบ็รายงานการประชุมไวเ้ป็น
ความลบั สะดวกในการคน้หา  
 

8.4 การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบรษิทั จะเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเขา้ประชุม เพื่อใหก้รรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารไดแ้สดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระ โดยในทีป่ระชุมจะไม่มคีณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
เขา้ร่วมประชุมดว้ย ทัง้นี้จะจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรอืตามคณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร 
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8.5 การประชุมคณะกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายใหค้ณะกรรมการอสิระมนีัดหมายประชุมกนัเอง เพื่อแลกเปลีย่นประเดน็

ความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรอืตามคณะกรรมการ
บรษิทั เหน็สมควร 

 
 8.6 การรายงานข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งรายงานขอ้มลูทัว่ไปต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจรงิ 
ครบถว้น โปร่งใส และตรวจสอบได ้  

 
 8.7 การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท โดยจะให้
ผูบ้รหิารน าเสนอในวาระทีต่นรบัผดิชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดร้บัทราบขอ้มลูความคดิเหน็ และเป็นโอกาสให้
ผูบ้รหิารมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบรษิทั 

 
 8.8 บทบาทของเลขานุการบริษทั   

คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้เีลขานุการซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณวุฒ ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้าร
บรหิารงานของบรษิทั ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

8.8.1 ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 
8.8.2 รบัผดิชอบในการจดัท าและจดัเกบ็เอกสารส าคญัต่างๆ 
8.8.3 ก ากบัดูแลใหบ้รษิทั คณะกรรมการบรษิทั และส านักกรรมการผูจ้ดัการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและ

กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
8.8.4 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
 

9. บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะกรรมการบรษิัทด าเนินธุรกจิโดยยึดมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยค านึงถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีตามกฎหมาย และตามขอ้ตกลงที่มกีบับรษิัท จงึได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสยีไว้อย่างชดัเจนในจริยธรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถือปฏบิตัิรวมทัง้รบัผดิชอบดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครอง และปฏบิตัิดว้ย
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครดั ทัง้ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ และผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ดงันี้ 
 

ผูถ้ือหุ้น 
 บรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีพ่งึไดร้บัตามกฎหมาย และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั เช่น สทิธิ
ในการไดร้บัใบหุน้ สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการขอตรวจสอบจ านวนหุน้ สทิธใิน
การแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารการด าเนินธุรกจิทีส่ าคญัของบรษิทั
อย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัต่อเหตุการณ์ โดยทุกๆ ขอ้คดิเหน็จะไดร้บัการกลัน่กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
ต่อไป 

พนักงาน 



นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี                                                                                                                     26 
 

 บรษิัทใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคลตลอดมาและถือว่าเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอย่างยิง่กบับรษิัท โดย
มุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานทุกคนมคีวามภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ในองค์กร มีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการ
เพิม่พนูความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ ทัง้การจดัอบรมภายในและส่งเขา้ร่วมการสมัมนากบัสถาบนัภายนอก โดยมนีโยบายใน
การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสุขภาพ ความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหม้คีวามสะอาด รวมถงึสนบัสนุนใหพ้นกังานไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนอกีดว้ย 

ลูกค้า 
 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัลกูคา้เป็นอย่างมาก และมคีวามใสใ่จ มุ่งมัน่ทีจ่ะใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชน์สงูสุด เช่น มี
ศูนย์ปฏิบตัิการสนิไหมทดแทนและสาขามากที่สุดพร้อมให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบตัิเหตุกว่า  1,255 คน            
ทีพ่ร้อมยนืเคยีงขา้งเมื่อลูกค้าประสบปญัหา มศีูนย์บรกิารรบัแจง้เหตุบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง มมีาตรฐานศูนย์ซ่อม
ระดบัมอือาชพีมากกว่า 464 แห่งทัว่ประเทศ มตีวัแทนประกนัวนิาศภยัมอือาชพี เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกดิความพงึ
พอใจและความเชื่อมัน่สงูสดุในการใหบ้รกิาร 

คู่แข่งขนั 
 บริษัทปฏิบตัิตามกรอบของการแข่งขนัอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต โดยยึดมัน่ตามกฎ กติกาและ
จรยิธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย 

เจ้าหน้ี 
 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขในการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดัและครบถว้น เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื
และรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัเจา้หนี้ต่อไป 

คู่ธรุกิจ 
 บรษิัทท าตามสญัญาและค ามัน่ที่ให้ไว้กบัคู่ธุรกจิ โดยถือว่าคู่ธุรกจินัน้เปรยีบเสมอืนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า 
ปฏิบตัิต่อคู่ธุรกิจด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั รวมทัง้เปิดโอกาสให้คู่ธุร กิจได้แสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆในการด าเนินธุรกจิร่วมกนั นอกจากการปฏบิตัติามจรยิธรรมต่อคู่ธุรกจิแลว้ บรษิทั ยงัสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของคู่ธุรกิจให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ เช่น ให้ขอ้มูลหรอืจดัท าขอ้มูลเมื่อเวลาที่ตวัแทน / โบรกเกอร ์
ตอ้งการไดอ้ย่างทนัท่วงท ีบรษิทัจดัท าอเีมลต์วัแทนเพื่อเป็นช่องทางใหก้ารสง่ขอ้มลูขา่วสาร เป็นตน้ 

สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ ดูแล และเอาใจใส่ต่อสงัคม โดยมุ่งสนับสนุนกจิกรรม
เพื่อสง่เสรมิคุณภาพของสงัคมในดา้นต่างๆ ทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ รวมถงึการจดัอบรมและกจิกรรมต่างๆ 
ให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม
 บรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัจะจดักจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึง่ทุกกจิกรรมบรษิทัไดท้ ามาอย่างต่อเนื่องและพฒันาโครงการใหด้ยีิง่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

การต่อต้านการทุจริต 
 บรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการต่อต้านทุจรติคอรปัชัน่ โดยมกีารจดัท า “นโยบายต่อต้านการ

ทุจรติ” ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้แนวทางปฏบิัตแิละมาตรการต่อต้านการทุจรติ โดยมกีารอบรมให้ความรูแ้ก่

พนกังานตัง้แต่เริม่เขา้ท างานกบับรษิทั เพื่อใหพ้นกังานเหน็ถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการร่วมต่อตา้นการทจุรติ 

รวมถงึบรษิทัยงัส่งเสรมิใหบุ้คคลภายนอกองคก์ร และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ไดร้บัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรตินี้ 
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ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทัเพื่อใหไ้ดร้บัทราบว่า บรษิทัมเีจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจรติอย่างจรงิจงั เพื่อเป็นแนว

ทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาบรษิทัใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืและภาคภูมิ 

10. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 บรษิทัให้ความส าคญักบัเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุมและก าหนดมาตรการ
ในการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ดา้นการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมสีาระส าคญั ครบถ้วน 
เพยีงพอ ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทยีมกนั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านรายงาน
ประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ช่วยใหผู้ถ้อืหุน้ ลกูคา้ และผูท้ีส่นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนั
และเชื่อถอืได ้
 
 10.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 10.1.1 คณะกรรมการต้องรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัติาม 
นโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม นโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ เวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 
 10.1.2 คณะกรรมการต้องจดัใหม้รีายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 
  
 10.2 ข้อมูลขัน้ต า่ท่ีควรเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 10.2.1 ขอ้มลูทีค่วรเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
   10.2.1.1 คณะกรรมการก าหนดให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง
อื่นดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอพรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนั อน่ึงขอ้มลูบน website 
ของบรษิทัอย่างน้อยประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 
2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
4) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปจัจุบนัและ

ของปีก่อนหน้า 
5) รายชื่อบรษิทัในเครอื  
6) นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
7) นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่งรวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ  
8) กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
9) จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั  
10) ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานภายในบรษิทั 
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10.3 การรายงานทางการเงิน 
       คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจน

สารสนเทศทีเ่สนอต่อผู้ถอืหุน้ในรายงานประจ าปีทีดู่แลคุณภาพรายงานทางการเงนิ รวมทัง้งบการเงนิรวมของบรษิัท 
โดยจะตรวจสอบรายงานทางการเงนิ และพจิารณาความครบถ้วนของขอ้มูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกบับญัชแีละรายงาน
ทางการเงินที่มีสาระส าคญัรวมทัง้รายการที่มีความซบัซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตดัสนิใจ รวมถงึสอบถามฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัผลการตรวจสอบ ความเสีย่งทีส่ าคญัเกีย่วกบัรายงานทาง
การเงนิ และแผนทีจ่ะลดความเสีย่งดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้บริษัทมฝี่ายตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของ
บรษิัทเป็นระยะ เพื่อให้มกีารบนัทกึข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มกีารปฏบิตัิงานที่เป็นมาตรฐานและมคีวามสุจรติตาม
นโยบายของบรษิทั และไม่ด าเนินการอนัเป็นการละเมดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์บริษัท จะน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหพ้จิารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนทีจ่ะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 
 

10.4 การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท จดัให้มคีณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง ในการท าหน้าที่ตรวจสอบความ

พอเพยีงของการก ากบัดแูลนโยบายและหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และน าเสนอนโยบาย แผนงานตลอดจนถงึผลการปฏบิตังิาน โดยนโยบาย
บรหิารความเสีย่งจะตอ้งครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานในบรษิทั รวมถงึสามารถพจิารณาและก าหนดมาตรการในการแกไ้ข 
และผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

 
 10.5 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในในทุกๆ ดา้น มกีารตรวจสอบระหว่างกนั มกีาร
คานอ านาจ และต้องก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการติดตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ ง
ครัง้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 

11.  นโยบายการให้บริการประชาชน และการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน (CSR) 

บรษิัท วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) คอื องคก์รธุรกจิประกนัภยัที่เป่ียมไปด้วยส านึกสาธารณะ (Public 

Mind) นอกเหนือจากความมุ่งมัน่ในการท าหน้าที่สร้างความมัน่คงปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สนิแก่ประชาชนและ

สงัคมไทยแล้ว บรษิทัยงัยดึมัน่ในอุดมการณ์แห่งการแบ่งปนัและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สงัคมไทยด้วยกจิกรรมและ

โครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสงัคมไทยอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง  

ตลอด 7 ทศวรรษทีผ่่านมา บรษิทั ไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง ยัง่ยนืและเพิม่ขึน้ทุกปี ดว้ยการ

รเิริม่ด าเนินการ หรอืสนับสนุนกจิกรรมเพื่อสงัคมในหลากหลายมติ ิโดยมุ่งหวงัยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยให้ดี

ขึน้ เพื่อความยัง่ยนืของสงัคม และตอบสนองตามนโยบายของบรษิทั ทีว่่า “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” 
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ณ ปจัจุบนั บรษิทัไดมุ้่งเน้นกจิกรรมเพื่อสงัคมใน 6 ด้าน คอื ดา้นการรณรงคค์วามปลอดภยั ดา้นการศกึษา 

ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นศาสนาและวฒันธรรม และดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข โดย

มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

11.1 การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนรว่มในสาธารณะประโยชน์ 
11.1.1 ด้านการรณรงคค์วามปลอดภยั 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญับนทอ้งถนน จงึไดจ้ดักจิกรรมดา้นการรณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้ง 

ถนนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนเกดิเป็นเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและ

ประชาสงัคม เพื่อขบัเคลื่อนในหลากหลายกจิกรรม อกีทัง้บรษิทั ยงัได้พฒันานวตักรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างานดา้นรณรงคค์วามปลอดภยัมาอย่างต่อเนื่อง 

  ทัง้นี้ โครงการรณรงคค์วามปลอดภยัทีบ่รษิทัรเิริม่ ด าเนินการเอง และร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย อาท ิ
โครงการจดัท าโรงเรยีนตน้แบบ 
 

 “วยัใส ใสใ่จ ใสห่มวก” ภายใตแ้นวคดิโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ร่วมใจปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกบั จส.100 พฒันา แอพพลเิคชัน่ JS 100 เพื่อบรกิารบอกจุดเสีย่ง/จุดทีม่สีถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 
สงูบนทอ้งถนนทัว่ประเทศ ร่วมก่อตัง้มูลนิธเิมาไม่ขบั โครงการสนับสนุนมูลนิธริฐับุรุษ รณรงคป์ลอดภยั ตายเป็นศูนย์ 
โครงการรณรงคล์ดอุบตัภิยับนทอ้งถนน โครงการอบรมเสรมิความรูใ้หแ้ก่ผูข้อรบัใบอนุญาตขบัรถยนต์ โครงการตรวจ
รถก่อนใชเ้ดนิทางปลอดภยั โครงการปนัน ้าใจช่วยเหลอืรถจอดเสยีในทาง โครงการรณรงคใ์ชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยั 
โครงการรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยั 100% มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นตน้ 

11.1.2 ด้านการศึกษา 
  การเปิดโลกทศัน์ใหม่ทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้กับ
นกัเรยีน นกัศกึษา นบัเป็นภารกจิหลกัอกีภารกจิหนึ่งของบรษิทั ทีจ่ะเขา้ไปพฒันาขดีความสามารถ เพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา ใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท์ีท่รงคุณค่า เป็นก าลงัหลกัในการพฒันาชาต ิ 

โดยบรษิทัมุ่งหวงัใหเ้ยาวชนไทยไดร้บัโอกาสขัน้พืน้ฐานดา้นการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั ตลอดจน 
ต้องการใหเ้ยาวชนไดม้ทีกัษะการใช้ชวีติดา้นอื่นๆ ควบคู่กบัการเรยีนหนังสอื  พรอ้มทัง้ส่งเสรมิให้มพีืน้ทีใ่ห้เดก็และ
เยาวชนไดแ้สดงความสามารถตามความถนดัและความสนใจเพื่อเป็นการเพิม่ขดีความสามารถดา้นต่างๆ ดว้ยโครงการ
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ทีบ่รษิทั ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื อาทิ โครงการ ก.ไก่ ใส่ตู้ โครงการมอบทุนการศกึษา ตาม
โครงการการสอบแขง่ขนัคณิตศาสตรป์ระจ าปี ของสมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ โครงการ
มอบทุนการศกึษาใหก้บับุตรขา้ราชการต ารวจ โครงการส่งเสรมิความรูด้า้นการประกนัภยัและรณรงคค์วามปลอดภยั
ทางถนนสู่มหาวทิยาลยั สนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ สนับสนุนค่ายสารคด ีร่วมขบัเคลื่อนโครงการ 1 ช่วย 9 
โครงการรวมพลคนพนัธุ ์V ท าดเีพื่อสงัคม โครงการปนัน ้าใจจากพีสู่น้่อง โครงการปนัสขุ จากพีสู่น้่อง โครงการอุปถมัภ์
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั และโครงการปฏทินิตัง้โต๊ะเก่าของคุณมคี่าอย่าทิง้ เป็นตน้ 
  

11.1.3 ด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
  การเขา้ไปมสีว่นแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม นบัเป็นหนึ่งในภารกจิ
หลกัทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทัง้ในฐานะหน่วนงานทีส่นับสนุน และรเิริม่ด าเนินการ รวมไป
ถงึร่วมกนัสรา้งพลงัเครอืขา่ยดา้นอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ดว้ยปญัหาสิง่แวดลอ้มทีว่กิฤตขิึน้ทุกขณะ บรษิทัจงึมเีจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ในการเขา้มามเีป็นสว่น 
หนึ่งในการขบัเคลื่อนกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทัง้เป็นการรเิริม่ดว้ยการปลกูจติส านึกพนักงานใหเ้ขา้ไปเป็น
สว่นหนึ่งในการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม นอกจากนัน้ บรษิทั ยงัไดใ้หก้ารสนับสนุนและด าเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน อาท ิร่วมก่อตัง้สมาคมเครอืข่ายความร่วมมอืเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โครงการยางรถยนต์
เก่า เราขอส่งต่อใหน้้องๆ นักเรยีน โครงการสรา้งฝาย ณ เขตรกัษาพนัธส์ตัวป์่าแม่น ้าภาช ีจ.ราชบุร ี  โครงการสรา้ง
ฝาย ปลกูปา่ รกัษาตน้น ้าแม่ปิง และโครงการปลกูปา่ชายเลนบรเิวณปากน ้าประแส เป็นตน้ 
  

11.1.4 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บรษิทัยงัคงน้อมน าแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มาถ่ายทอดสู่ 

พนกังานและสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้ไปมสีว่นร่วมในการน าความรูสู้ป่ระชาชนผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลายและด าเนินการ
เป็นประจ าต่อเนื่อง อาท ิโครงการสนับสนุนสมุดการศกึษา ชุด “เศรษฐกจิพอเพยีง” ร่วมกบัมูลนิธน้ิอมเกล้าพฒันา 
พมิพแ์จกจ่ายใหแ้ก่โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนตามพระราชด ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร ีและโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ โครงการให้ความรู้เศรษฐกจิพอเพยีงผ่านกจิกรรมพีเ่พื่อน้อง จากผองเพื่อน
ชาวประกนัและมวลมติรธุรกจิเพื่อสงัคม ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทุกๆปี และโครงการเกษตรตวัน้อยตามรอยพ่อ เป็นตน้ 
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11.1.5 ด้านศาสนาและวฒันธรรม 
  ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตร ์สงัคม ประเพณี วฒันธรรมทีด่มีาอย่างยาวนาน อกีทัง้ยงั
มกีจิกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพื่อเป็นการสบืทอดศาสนาใหค้งอยู่ และเป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจใหก้บัประชาชนชาว
ไทย ตลอดจนรกัษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามใหอ้ยู่คู่สงัคมไทยดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมที่ส าคญั
ทางศาสนาและวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
 

นบัเป็นอกีหนึ่งภารกจิทีบ่รษิทัมุ่งมัน่ในการท านุบ ารุงศาสนาและสบืสานศลิปวฒันธรรม โดยการ 
ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานไดป้ฏบิต้แิละขดัเกลาจติใจผ่านกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในวนัส าคญัทางศาสนา 
ภายใตช้มรมพุทธธรรม รวมทัง้ยงัใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทางศาสนาร่วมกบัภาคเีครอืข่ายมาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
อาท ิโครงการอุปสมบทเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติด้วยพระกมัมฏัฐาน  โครงการปฏิบตัิธรรม (บวชเนกขมัมภาวนา) 
โครงการท าบุญตกับาตร หล่อเทยีนพรรษา โครงการตกับาตรหนงัสอืด ีและโครงการจติอาสา พฒันาลานธรรม เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11.1.6 ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

  ด้วยตระหนักและให้ความส าคญักบัเรื่องการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยเฉพาะด้านการ
พฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ในสงัคมไทย บรษิทัจงึด าเนินโครงการสนับสนุนดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ดว้ยการสนับสนุนทุนมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตลอดจนดูแล บ ารุงรกัษาศูนยส์ุขภาพชุมชนซึ่งจดัสรา้งโดย
บรษิัท และมชีุมชนเป็นผู้ดูแลรกัษา เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ด้านสุขภาพและเขา้ถึงบรกิารด้านการแพทย์เพื่อการ
รกัษาไดท้นัท่วงท ี

นอกจากนี้ บรษิทัยงัตระหนกัถงึความส าคญัของการมสีขุภาพร่างกายทีด่แีขง็แรง ของผูส้งูอายุ รวม 
ไปถงึผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ผูท้ีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งมอบความห่วงใยและดูแลสงัคม ตลอดจนสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและยัง่ยนื อาท ิโครงการบรหิาร
กาย ตามสไตลผ์ู้สูงวยั สนับสนุนการจดัซือ้อุปกรณ์การแพทยข์องสถาบนัการแพทย์สยามนิทราธริาช โครงการศูนย์
สง่เสรมิสาธารณสขุมลูฐานประจ าหมู่บา้น โครงการสุขทีใ่ห้...เปเปอรม์าเช่เพื่อน้องสญัจร และโครงการจดัท าคู่มอืหมอ
ชาวบา้น เป็นตน้ 
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11.2 การให้ความรูด้้านการประกนัภยัแก่ประชาชนในรปูแบบต่างๆ 
บรษิทัมรีปูแบบในการด าเนินการเชงิรุก ซึง่ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ การประกอบธุรกจิ

ประกนัภยั (คปภ.) ในการใหค้วามรูด้า้นการประกนัภยัแก่ประชาชนในรปูแบบต่างๆ ใหก้บันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

และระดบัมหาวทิยาลยั รวมถงึโครงการทีด่ าเนินการเองโดยบรรยายใหค้วามรูก้บักลุ่มบุคลากรภาคเอกชน รฐั นิสติ 

นกัศกึษา และประชาชน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 3 

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบติั 
ในการด าเนินธรุกิจ 
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บทน า 
กว่า 70 ปี กบัประสบการณ์ทีส่ ัง่สมด้านการเป็นผูน้ าทางดา้นประกนัภยั มกีารด าเนินงานอย่างโปร่งใส ยดึ

หลกั "ความเป็นธรรม คอื นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง บรหิารองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยคุณภาพการบรกิารลูกคา้
ทีย่อดเยีย่ม ท าใหเ้ราไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ ใหเ้ป็นบรษิทัประกนัภยัอนัดบัหนึ่งมาโดยตลอด บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่
ท าหน้าท่ีช่วยกระจายความเส่ียงให้กบัคนในสงัคม ด้วยความซ่ือสตัย ์ตรงไปตรงมา ค านึงถึงประโยขน์ของทุก
ฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานการประกันภัยที่แข็งแกร่งส าหรับประเทศ เพื่อให้สังคมไทย 
เจรญิกา้วหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป ดว้ยการยดึมัน่และถอืปฏบิตัใินแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
 ปฏบิตัติามนโยบาย “การก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี และ “จรยิธรรมทางธุรกจิ” ของบรษิทั 
 มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม โดยค านึงถงึประโยขน์ของทุกฝา่ย 
 ยดึมัน่ในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดปีลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติส านึกทึด่ ี
 ค านึงถงึผลประโยขน์ และผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์รดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรมทาง 

สงัคมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
 ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคม 
 สรา้งระบบงานทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจรติผ่านระบบการตรวจสอบภายใน 
 ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร มสีว่นร่วมในการต่อตา้นการทุจรติ สง่เสรมิคุณภาพ 

ชวีติในการ ท างาน 
 เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมชี่องทางการรอ้งเรยีน และรบัฟงัความคดิเหน็ 

 
1. จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

1.1 นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน  
บริษัทเห็นถึงความส าคัญของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานมีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้กิจการบรรลุ

เป้าหมาย บรษิทัจงึก าหนดเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอพนกังานดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัมนีโยบายใหผ้ลตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังาน 
 บรษิทัมกีารโอนยา้ย แต่งตัง้ ปรบัระดบั และเปลีย่นต าแหน่งพนักงาน บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ

และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรอืผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 บรษิทัมกีารสง่เสรมิดา้นการพฒันาความสามารถของพนักงานทุกระดบั ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะทีเ่กีย่วกบังาน 

และการพฒันาบุคลกิภาพ ใหบ้รกิารทางวชิาการ และองคค์วามรูใ้หม่ๆ ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง
ของพนกังาน ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง เพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพ  

 บรษิทัมกีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในทีท่ างานใหม้คีวามปลอดภยั สะอาด และมรีะเบยีบเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
โดยปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัว่าดว้ยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั 

 
1.2 นโยบายการปฏิบติัต่อลูกค้า 
บรษิทั มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้ ดว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรมโดย

มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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 มุ่งเน้นลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric) มกีารส ารวจความต้องการ และ ความพงึพอใจของลูกคา้ใน
ทุกผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มกีารวเิคราะห ์และประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปจัจยัแวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 ปรบัปรุงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ควบคุมดแูลผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้คีุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ขอ้ก าหนด กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ส าหรบัการตดัสนิใจของลกูคา้ โดยไม่ ปกปิดเนื้อหาหรอื
ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจใหล้กูคา้เขา้ใจผดิ เกีย่วกบัคุณภาพ หรอื เงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

 เคารพสทิธสิว่นบุคคลของลกูคา้ รวมทัง้คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ โดยไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้มา
เปิดเผยหากไม่ไดร้บัการยนิยอมจากลกูคา้หรอืน าไปใชห้าผลประโยชน์ต่างๆ เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีต่้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกตาม กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงาน และกระบวนการทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะเพื่อรบัผดิชอบในการอ านวยความสะดวกให้
ค าแนะน าปรกึษา รบัแจง้ ประสานงาน และตดิตามแกไ้ขปญัหาต่างๆอนัเน่ืองมาจากการใชผ้ลติภณัฑแ์ละการ
บรกิารใหก้บัลกูคา้ โดยเป็นช่องทางทีม่คีวามหลากหลาย สามารถเขา้ถงึไดง้่าย สะดวก รวดเรว็ เช่น Website 
E-mail ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์หรอื Call Center และมกีารประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ทราบอย่างทัว่ถงึ 

 จดัใหม้กีารประเมนิผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนการด าเนินการของบรษิทั เพื่อทีบ่รษิทัจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปญัหา
ให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ เหมาะสม และเป็นธรรม รวมทัง้น าขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุง หรอืพฒันาการ
บรกิารดงักล่าวต่อไป 

 แบบกรมธรรม ์เงื่อนไขความคุม้ครอง และเอกสารต่างๆ ระหว่างบรษิทักบัลกูคา้ตอ้งมขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน 
เพยีงพอ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
(คปภ.) ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืเป็นการละเมดิสทิธขิองลูกคา้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติาม
สญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั และในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้
หนึ่งได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยเรว็เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

 สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้งและธ ารงรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างลกูคา้กบับรษิทัให้
ยัง่ยนืยาวนานตลอดไป 

 
1.3 นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
บรษิทัมนีโยบายเสรมิสรา้งธุรกจิให้มคีวามแขง็แกร่งและมัน่คง มหีน้าที่เพิม่มูลค่าแก่องคก์ร เพื่อใหผู้้ถอืหุ้น

ไดร้บัผลประโยชน์ในระยะยาว จงึก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัโิดยยดึหลกัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง
เป็นธรรมตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตกิรรมการ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินการตาม 
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทีย่มกนัเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการดแูลกจิการ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
ภายใตก้ารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บรษิทัด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้โดยรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ถงึสถานภาพของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 รายงานสถานภาพของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจรงิ และทนัต่อสถานการณ์ 
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 จดัใหม้ชี่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทางรวมทัง้จดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิัท ให้ผูถ้ือหุน้สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและจดัท าขอ้มลูดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่ายทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  
1.4 นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่ง 
บรษิัทมนีโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขนัเสร ีถูกต้องตามกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งโดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 
 บรษิัทยดึมัน่ในการประพฤตปิฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางธุรกจิทีเ่ป็นธรรม และสอดคล้องกบัขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทด้วยวธิกีารที่ไม่

สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 
 ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่กระท าใดๆทีเ่ป็นการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของคู่แขง่ทางการคา้ 

 
1.5 นโยบายการปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

 บรษิัทมนีโยบายในการด ารงชื่อเสยีงของบรษิัท ด้วยการสร้างความไว้วางใจในการช าระหนี้ของบรษิัทต่อ
เจา้หนี้ โดยก าหนดแนวปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ ดงันี้ 

 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ ต่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัในสญัญา
ตอ้งแจง้เจา้หน้ีใหท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

 ก าหนดนโยบายดา้นการเงนิไวโ้ดยชดัเจน รวมทัง้แจง้รอบระยะเวลาการวางบลิและการช าระเงนิของบรษิทัให้ 
เจา้หนี้ทุกรายทราบ 
 
1.6 นโยบายการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม และสจุรติ โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้า และสญัญาที่ตกลงกนัไว้อย่าง
เคร่งครดักรณีไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขไดต้อ้งรบีแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข
ปญัหา 

 ช าระหนี้อย่างตรงเวลา โดยแจง้ใหคู้่คา้ไดท้ราบถงึระยะเวลาในการวางบลิ และการช าระเงนิของบรษิทั 
 ไม่เรยีก ไม่รบัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการตดิต่อกบัคู่คา้ 

 
1.7 นโยบายการปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อชุมชนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม และพรอ้มให้ความร่วมมอืกบัองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ปลูกฝงัให้
พนกังานทุกคนในบรษิทัเป็นพลเมอืงทีด่ที าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยก าหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

 สรา้งสรรคแ์ละสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ กบักลุ่มพนัธมติรทัง้ภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ขององคก์รและ
สงัคมสว่นรวม 

 เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในธุรกจิประกนัภยัใหก้บัลกูคา้และประชาชน 
 จดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม โดยการมสี่วนร่วมของพนักงานตลอดจนส่งเสรมิใหพ้นักงานมโีอกาส

ในการท าความดเีพื่อพฒันาจติอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 
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 สรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถิน่ ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของสถานศกึษา ศาสนสถาน 
และสขุลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถงึสิง่แวดลอ้มของชุมชน 

 สื่อสารกบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหผู้้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 
 
1.8 นโยบายการปฏิบติัต่อภาครฐั 
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ

หน่วยงานภาครฐัที่ก ากบัดูแลบรษิัท โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมัน่ใจ และความเชื่อถอืซึง่กนัและกนั โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครดัรวมทัง้ประกาศของทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกจิ อาท ิดา้นความปลอดภยั แรงงาน การจดัการดา้นภาษีอากร บญัช ีและเรื่องการป้องกนัการไม่
ปฏบิตัติามกฎหมาย 

 บรษิทัจะใหค้วามร่วมมอืในการตดิต่อ ในการก ากบัดูแลของเจา้หน้าที่ ทีก่ ากบัดูแล และหน่วยงานของรฐัทุก
หน่วยงาน ขอ้มูลทีส่ ื่อสารกบัเจา้หน้าทีจ่ะต้องเป็นขอ้มูลทีถู่กต้องสมบูรณ์ และการน าส่งขอ้มูลจะต้องด าเนิน
ไปอย่างเปิดเผย ตรงเวลา และสามารถท าใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจได ้ 

 
2. จริยธรรมส าหรบัคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้รบัมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น มหีน้าที่และความ
รบัผดิชอบใหด้ าเนินภารกจิต่างๆ ของบรษิทั เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ สรา้งผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
ดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัอิย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารปฏบิตัภิารกจิดงักล่าว
ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการจงึไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดจรยิธรรมทางธุรกจิส าหรบักรรมการขึน้ 
เพื่อยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีด่ขีองกรรมการ ตามแนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ก าหนดทศิทางและเป้าหมาย รวมทัง้พจิารณา อนุมตันิโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั ตามทีฝ่า่ย
บริหารเสนอ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืกรมธรรม ์และผูม้สี่วนได้
เสยีอื่นๆ 

 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส มคีุณธรรม และยุตธิรรม เพื่อรกัษาผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั การตดัสนิใจในกรณีใดๆ ต้อง

อยู่บนพืน้ฐานของการมขีอ้มูลทีเ่พยีงพอและน่าเชื่อถอื และดูแลจดัการกจิการดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 
พจิารณาจากฐานขอ้มลูทีเ่พยีงพอ มเีหตุผล และความเหน็ชอบจากฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พงึหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบรษิทั ตลอดจนไม่รบั
เงนิ หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ของบรษิทั ในกรณีที่ไม่อาจหลกีเลี่ยงได ้
กรรมการบรษิทั ตอ้งเปิดเผยรายการทีเ่ป็นผลประโยชน์ขดัแยง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบ 

 ต้องไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้ในทางที่ผิด อีกทัง้ไม่ใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อผูอ้ื่นจากการเป็นกรรมการบรษิทั 
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 ต้องไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สมัภาษณ์ใดๆ ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีง และการด าเนินงานของบรษิทั 

 ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ  
 

3. จริยธรรมส าหรบัพนักงาน 
3.1 การปฏิบติัต่อตนเอง 
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

  -  เราจะซื่อสตัยต่์อบรษิทั เช่นเดยีวกบั ทีเ่ราซื่อสตัยต่์อตนเอง 
  -  เราจะเป็นผูต้รงต่อเวลา ขยนัหมัน่เพยีร และรบัผดิชอบ 

- เราจะสภุาพอ่อนโยนทัง้กาย วาจา ใจ 
- เราจะประหยดัและอดออม 
- เราจะต้องปฏบิตัิตามนโยบายก ากบัการปฏบิตัิงานตามกฎหมาย และนโยบายต่อต้านการทุจรติ  
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานถูกต้องตามกฎหมาย และมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการเสรมิสรา้งชื่อเสยีงทัง้
ของบรษิทั และทัง้ของพนกังานเอง  
- เราจะศกึษาหาความรูแ้ละขยนัหมนัเพยีรเพื่อเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ขอ้พงึละเวน้ 
- เราจะไม่เบยีดเบยีนเวลา และเบยีดบงัทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน 
- เราจะไม่มาท างานสาย เกยีจครา้นและละทิง้หน้าที ่
- เราจะไม่กา้วรา้ว หยาบคาย และดหูมิน่ผูอ้ื่น 
- เราจะไม่ใชจ้่ายเกนิความจ าเป็น 
- เราจะหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท หรือเป็น
ปญัหาเสือ่มเสยีต่อองคก์รในภายหลงั 

 
3.2 การปฏิบติัต่อลูกค้า ผูเ้ก่ียวข้อง และสงัคม 
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

- เราจะใหค้วามยุตธิรรมและเสมอภาคแก่ทุกคน 
- เราจะกระท าตวัใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืและไวว้างใจ เป็นทีพ่ึง่พาของผูอ้ื่นได้ 
- เราจะพดูความจรงิต่อกนัอย่างเปิดเผย จรงิใจ และตรงไปตรงมา 
- เราจะมเีมตตาธรรมต่อผูอ้ื่น และยนิดใีนความส าเรจ็ของเขาอย่างจรงิใจ 
- เราจะใหก้ารตอ้นรบั และปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยมารยาทและอธัยาศยัอนัดงีาม ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกใหล้กูคา้ไดร้บั บรกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง 
- เราจะชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ กรณีที่ลูกค้าขอให้บริการหรือ
ปฏบิตัิงานอนัเป็นการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัติามประกาศของบรษิทั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย แมว้่าการ
ปฏบิตังิานดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัไดร้บัผลประโยชน์ 

ขอ้พงึละเวน้ 
- เราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และสรา้งความแตกแยก 
- เราจะไม่กระท าตนใหเ้ป็นทีเ่สือ่มศรทัธาต่อเพื่อนร่วมงาน 
- เราจะไม่ซ่อนเรน้ ปิดบงั และ บดิเบอืนความจรงิ 
- เราจะไม่มุ่งรา้ยท าลายกนั 
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- เราจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลก่อนไดร้บัอนุญาต 
 

3.3 การปฏิบติัระหว่างพนักงาน 
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

- เราจะท างานเป็นทมีทีม่คีวามปรารถนา อย่างแรงกลา้ในผลส าเรจ็ร่วมกนั 
- เราจะมคีวามกลา้ทีจ่ะยอมรบัความผดิพลาด และน ามาเป็นบทเรยีนร่วมกนั 
- เราจะใหค้วามร่วมมอืกบักจิกรรมใดๆ อนัน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ี
- เราจะแยกแยะเรื่องงานและเรื่องสว่นตวัออกจากกนั 
- เราจะมอีุดมการณ์ในเชงิสรา้งสรรคม์คีวามภูมใิจและศรทัธาในงานทีท่ า 
- เราจะปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงานดว้ยความสภุาพ ใหเ้กยีรตต่ิอกนั มนี ้าใจและมนุษยส์มัพนัธอ์นัดี 

ขอ้พงึละเวน้ 
- เราจะไม่กลัน่แกลง้ เอาเปรยีบ และ เบยีดเบยีนผูอ้ื่น 
- เราจะไม่ตดัสนิผูอ้ื่น ดว้ยการกล่าวโทษใหร้า้ยเขา 
- เราจะไม่ท าตวัเป็นอุปสรรคขดัขวาง การพฒันาดว้ยการยดึตดิกบัสิง่เดมิๆ อย่างไรเ้หตุผล 
- เราจะไม่น าเรื่องขดัแยง้สว่นตวัมาเป็นอุปสรรคขดัขวางการท างาน 
- เราจะไม่กระท าการใดๆ ใหเ้ป็นทีเ่สือ่มเสยีชื่อเสยีงของตนเอง และของบรษิทั 
- เราจะไม่กระท าการล่วงเกนิดว้ยพฤตกิรรม หรอื ดว้ยวาจา อนัก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นร าคาญต่อ
ผูร้่วมงาน 
 

 3.4   การปฏิบติัการต่อต้านการทุจริต และคอรร์ปัชัน่  
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

- เราจะด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน 
ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
- เราจะปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ  อย่างเคร่งครดั 

ขอ้พงึละเวน้ 
- เราจะไม่เสนอการใหส้ิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาท ิเจา้หน้าทีข่องรฐั นายหน้า 
ตวัแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชกัน าให้บุคคลนัน้กระท า หรือละเว้นการกระท าใดที่เป็นการผิดต่อ
กฎหมาย หรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่งหน้าทีข่องบุคคลนัน้ หรอืเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควร
ได ้
- เราจะไม่เรยีก หรอืรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเอง หรอืผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ 
 

4. หลกัส าคญัของจริยธรรมทางธรุกิจ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่สญัญาของบรษิทั ต้องรบัทราบและเขา้ใจในรายละเอยีด เพื่อปฏบิตัติามจรยิธรรมที่

ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีเกดิขอ้สงสยัหรอืมปีญัหาในการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาให้
เกดิความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง การไม่ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณทีก่ าหนดไวอ้าจไดร้บัการพจิารณาโทษตามกฎหมาย
หรอืทีป่ระกาศไวใ้นระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.1 ข้อมูลของบริษทั มีความน่าเช่ือถือ 
หลกัของการด าเนินธุรกจิของบรษิทั จะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส มขีอ้มลูทางบญัช ีแสดงฐานะทาง 

การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึจดัท ารายงานประจ าปี เป็นขอ้มูลทีถู่กต้องตามความเป็นจรงิครบถ้วน
สอดคล้องกบันโยบายและกฎหมาย ตามที่ฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงานดูแลปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของบรษิัท ผู้บรหิาร 
พนักงาน และคู่สญัญาของบรษิทัต้องดูแล เกบ็รกัษาขอ้มูลเอกสารที่มอียู่ในความครอบครองไว้เป็นความลบั ยกเว้น
ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจ ซึง่ต้องยดึตามหลกัระเบยีบปฏบิตั ิหรอืกฎหมาย หากพบขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล หรอืพบ
สิง่ผดิปกตใินขัน้ตอนทางบญัช ีควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาใหร้บัทราบทนัท ีหรอืแจง้พนกังานบรษิทัใหท้ราบทนัที 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ
- รายงานธุรกรรมเงนิสด ส าหรบัค่าใชจ้่ายเพื่อการท าธุรกรรมส าคญัหรอืธุรกจิหลกัของบรษิทั 
- รายงานใหผู้บ้งัคบัทราบทนัท ีเมื่อพบว่ามกีารฝ่าฝืนเกีย่วกบัการท าบญัช ีหรอืมกีารจดัท ารายการ
ทางบญัชทีีไ่ม่ถูกตอ้ง 

ขอ้พงึละเวน้ 
- ห้ามท าขอ้มูลเทจ็ ปกปิด หรอืบดิเบอืนความจรงิอนัเป็นเหตุใหผู้้อื่นเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง
บญัช ีผลการด าเนินงานของบรษิทั  
- ห้ามจ่ายเงนิให้กบัลูกค้า หรอืคู่ค้าในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกบั
รายการนัน้ 
 

4.2 การรกัษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่สญัญาของบรษิทั จะไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั รวมถงึเอกสารส าคญั

ต่างๆ ต่อบุคคลภายนอก ยกเวน้ขอ้มูลทีไ่ดน้ าเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืเป็น
คู่สญัญากบับรษิทั จงึมหีน้าทีต่อ้งรกัษา และปกป้องมใิหข้อ้มลูของบรษิทั หรอืขอ้มลูทีอ่ยู่ในความครอบครองของบรษิทั 
หรอืของตนเอง ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเดด็ขาด โดยต้องช่วยกนัสอดส่องดูแล เพื่อไม่ใหบุ้คคลภายนอกน า
ขอ้มลูของบรษิทั ไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์ หรอืน าไปใชใ้นทางผดิกฎหมาย  

ขอ้พงึปฏบิตั ิ
- ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่สญัญาบรษิทั จะไม่ท าการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางธุรกจิแก่บุคคล
อื่น ซึง่ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง  
- ผูบ้รหิาร พนักงาน และคู่สญัญาของบรษิัท ต้องปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของบรษิทั โดยขออนุญาต
จากผูม้อี านาจก่อนเผยแพร่ขอ้มลูของบรษิทั ทุกครัง้ 
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สญัญาของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบทนัที หากพบเห็นการ
โจรกรรมขอ้มลูของบรษิทั 

ขอ้พงึละเวน้ 
- ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่สญัญาของบรษิทั จะไม่ยุ่งเกีย่ว หรอืกระท าการใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู
ของผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
- ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่สญัญาของบรษิทั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลทีไ่ดร้บัทราบ หรอืไดม้าในระหว่าง
เป็นพนกังานของบรษิทัใหก้บันายจา้งใหม่รบัทราบ 
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4.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาณชน หรอืให้สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 
การใหข้อ้มลูใดๆ เกีย่วกบับรษิทั ตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้มคีวามถูกตอ้ง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ผู้

ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อ
สาธารณชนได ้ 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ
- ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิทั ต้องใหข้อ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นความจรงิ ถูกต้อง เพื่อรกัษาความ
เชื่อมัน่ และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 

 ขอ้พงึละเวน้ 
- ไม่ใหข้อ้มลูขา่วสารเทจ็ หรอืบดิเบอืนความเป็นจรงิ เพื่อเป็นการท าลายชื่อเสยีงบรษิทั 
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