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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
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พันธกิจ
“ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้”

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”

เป้าหมายของบริษัท
“เพื่อความเจริญยั่งยืนขององค์กร”
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นําทางสู่ความสําเร็จ
ด้วยการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้บ่มเพาะความรู้ ความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย
มาอย่างยาวนานกว่า 72 ปี บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม มุ่งมั่นทําหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนใน
สังคม ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ซื่อตรง และเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการใส่
ใจ พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและความเจริญยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนําพาสังคมไทยให้เติบโตก้าวไกลอย่างมีความสุขและยัง่ ยืน
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“ความกล้าทางจริยธรรม
คือ ความกล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง”
“ดาบที่ดีตอ้ งมีฝัก
ความสามารถทีด่ ีต้องมีจริยธรรม”
“การมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
คือ เว้นสิ่งที่ควรเว้น ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติ”
ว. วชิรเมธี

ทําธุรกิจเพื่อสังคมทีด่ ีกว่า
ไม่ใช่เพียงหวังหาประโยชน์ส่วนตน
โดยไม่ใส่ใจผลกระทบต่อสังคม
ธุรกิจที่ดีตอ้ งมีกําไร แต่ต้องมีขอบเขต
มีคุณธรรม เกิดประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
เจตนารมณ์ผู้ก่อตั้ง
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทเชื่อมั่นว่า การมีนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นําพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามกรอบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
ด้วย
โดยนโยบายฉบับนี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการดําเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านทุกระดับและทุกส่วนงานมีการตระหนักรู้ เข้าใจ ยึดมั่น ยอมรับในคุณค่าอันดีงาม และถือปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรที่งดงาม
ทั้งนี้ นโยบายการกํา กับดู แลกิจ การที่ ดี และจริ ยธรรมทางธุร กิจ นี้ ถื อเป็น ส่ว นหนึ่ง ซึ่ง สะท้ อนความมุ่ง มั่น ของ
คณะกรรมการบริษัท ในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของบริษัท เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการ และกรรมการ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
1.1.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจาํ นวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
1.1.3 กรรมการอิสระ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
1.1.4 ประธานคณะกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหาร ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
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1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า
ในระยะยาวให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ กรมธรรม์ และหลากหลายในด้ า นอายุ ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง และข้อบังคับของบริษัทกําหนด
1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนด ดังต่อไปนี้
1.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
1.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ง
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของส่วนราชการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท
1.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
1.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที่มตี ัวตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า
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1.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตําแหน่ง
1.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับ
ตําแหน่ง
1.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
1.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะได้ เพื่อประโยชน์ตาม 1.3.5 และ 1.3.6 คําว่า “หุ้นส่วน” ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จาก สํานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น
1.4 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.4.1 กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย และ
กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท โดยกํากับดูแลให้บริษัทคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ
หลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(2) กํากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และการไม่คํานึงถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
(3) กํากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (whistleblowing policy
and procedure) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มี ก ารสอดส่ อ งดู แ ลและรายงานการกระทํ า ที่ อ าจผิ ด
กฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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(4) กํากับดูแลให้บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมถึง
กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่
สําคัญ (major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม
(5) กําหนดให้บริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในบริษัท
1.4.2 กํากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิผล
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กําหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ และกําหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการกํากับดูแลการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
(2) กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกําหนด เหมาะสม
กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความเสี่ยงที่สําคัญ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
(3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
(4) กํากับการดูแลการสอบบัญชี โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(4.1) พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
(4.2) กําหนดให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงาน (management letter) และข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการ
(4.3) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชีเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
(5) กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี
(6) กํากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
(7) กํากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูล
สําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกํากับตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ติดตามการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) กํากับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
(4) กํากับดูแลให้ผู้บริหารรายงานเรื่องที่สําคัญ และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล
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(5) กํากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีการกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ
ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ถือเป็นหน้าที่สําคัญของกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอเพื่อรับทราบ
และร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
2. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายธุรกิจที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน ทางคณะกรรมการ
บริ ษั ท จึ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ พิ เ ศษ โดยจะพิ จ ารณาบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอ ตามที่เห็นสมควร
ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยต่อ
คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน
คณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความชํานาญ มีประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะทําหน้าที่
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ควบคุมระบบภายใน และบริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 รายงานทางการเงิน
1) สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
2) สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสําคัญรวมทั้งรายการที่มีความ
ซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
3) สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน และแผนงานที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) : ปี 2562

13

4) สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงิน
1.2 การควบคุมภายใน
1) กํากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2) สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
• มี ก ารสอบทานระหว่ า งกั น มี ก ารคานอํ า นาจ และต้ อ งกํ า หนดหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
หน่วยงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
• มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติงาน สําหรับกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงสร้างของบริษัท
• มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน
• มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และพร้อมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1.3 การตรวจสอบภายใน
1) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบประจําปีตลอดจนบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
2) สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างของ
บริษัท
3) สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริหารงาน
ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
4) สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน การตรวจสอบ
ภายใน และจัดให้มีผลการตรวจสอบพร้อมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1.4 การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
1) สอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง เป็นต้น
2) สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึง
รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
3) สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบและผลการติดตามการ
แก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
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1.5 การบริหารความเสี่ยง
1) สอบทานความพอเพียงของการกํากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
2) ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน
1) สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ
2) ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
1.7 การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
1) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่กรรมการผู้จัดการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
ที่กรรมการผู้จัดการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
3) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้นําเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิด
โอกาสการทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
4) รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
1.8 ความรับผิดชอบอื่นๆ
1) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2) สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ และนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
3) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบแต่ละคนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการในคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 คน ผู้บริหารหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.2 ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2.3 ติดตามสถานะความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ของบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในสิ่ ง ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้
สอดคล้ อ งกั บ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและนโยบายการบริ ห ารเสี่ ย งที่ กํ า หนด และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.4 กํากับดูแลกิจกรรมของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ าบริษัทดําเนิน กิจการภายใต้
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.5 จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
2.6 ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน
และตลาดทุน โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท ที่สอดคล้องกับกรอบ
นโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
3.3 บริหารเงินลงทุน และกํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบาย
บริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4 กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
3.5 กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน
3.6 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ
4) คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัย
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย และ
การพิจารณาความเสี่ยงจากการรับประกันภัยในแต่ละประเภท รวมถึงกํากับดูแล ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัยของบริษัท รวมถึงกํากับดูแล
และสนั บสนุนให้มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ปัจจั ยความเสี่ยง รวมถึ ง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงอัตราเบี้ยความ
พร้อมของระบบงาน ช่องทางการขายของบริษัท รวมถึงโปรแกรมส่งเสริมการขายโครงการต่างๆ
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4.3 พิจารณากรอบการประเมินผลการดําเนินงานผลิตภัณฑ์ การประเมินความเสี่ยง และการให้ข้อคิดเห็นใน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการกํากับดูแล เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์มีการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
มีการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ ทันต่อความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันในตลาดได้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และสํานักงานคปภ.
4.4 ศึกษาผลกระทบ ทบทวน และอนุมัติวิธีการแก้ไขปัญหาทีม่ ีต่อการออกกรมธรรม์เดิมและใหม่ ผลิตภัณฑ์
ที่มีเกณฑ์พิจารณาเฉพาะ รวมถึงการกําหนดอัตราผลตอบแทนใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ และ
หามาตรการป้องกันใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทได้
4.5 พิจารณาแผน 3 ปี และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และการรับประกันภัย
5) คณะกรรมการประกันภัยต่อ
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และ
การพิจารณาความเสี่ยงจากการรับประกันภัยต่อในแต่ละประเภท โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 จัดทํากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Framework) ให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ ระดับความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท
5.2 ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการเอาและการรับประกันภัยต่อ ร่วมกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเอาและการรับประกันภัยต่อ รวมถึงติดตาม
ผล ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่กําหนด
5.4 กําหนดคุณสมบัติของผู้รับประกันภัยต่อ การกระจุกตัวของคู่สัญญาประกันภัยต่อ การบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวเนื่องจากการประกันภัยต่อ และพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ
5.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ ต่อผู้บริหาร
6) คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 กํ า หนดนโยบายการจั ด การค่ า สิ น ไหมทดแทนของบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กระบวนงานรั บ แจ้ ง
กระบวนงานตรวจสอบอุบัติเหตุ กระบวนงานสรุปรายการความเสียหาย กระบวนงานตกลงค่าสินไหม
ทดแทน กระบวนงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระบวนงานยุติข้อพิพาท กระบวนงานรับ-จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน
6.2 กํ า กั บ ดู แ ลสถานะของการเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน โดยกํ า หนดและเปิ ด เผยขั้ น ตอน
กระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และระบุเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องใช้ในการเรียกร้อง รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ใน
การพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
6.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติ เมื่อบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่สามารถตกลงกําหนด
จํานวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้
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6.4 กําหนดอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามระดับ โดยกําหนดให้ผู้มีอํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณา เพื่ออนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และผู้มีอํานาจ
หน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงินแยกออกจากกัน
6.5 กําหนดแนวทางในการจัดการและแก้ไขข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
6.6 กําหนดแนวทางในการจัดการและแก้ไขการทุจริตเรื่องค่าสินไหมทดแทนของรายงานการตรวจสอบ
อุบัติเหตุ
6.7 ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการสํารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอและครบถ้วน
6.8 กําหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับคําสั่ง ประกาศของสํานักงานคปภ. สํานักงาน ปปง.
และหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.9 กําหนดนโยบายการบริหารจัดการซากอะไหล่และซากรถยนต์
6.10 กําหนดระเบียบและวิธีการ รวมทั้งนโยบายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการสินไหม
ทดแทน และของคู่ค้าให้เหมาะสม
7) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 นําเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
การวางกลยุทธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7.2 ติดตาม กํากับดูแล และให้คําปรึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่เสมอ
7.3 กํากับดูแลให้มีการดําเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม
7.4 พิจารณาและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงงบประมาณประจําปี และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
7.5 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3. ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
1. นํากลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
การสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การให้ บ ริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
3. รายงานข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึงการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานั้นอย่างชัดเจน ให้เอื้อต่อ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับ ควบคุม
ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับ ได้ (risk appetite) ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท กําหนด รวมทั้ งสื่ อสารให้พนั กงานทุกคนในบริ ษัท เข้า ใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท เช่น สิทธิในการ
ได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) : ปี 2562

19

พนักงาน
บริษัทให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลตลอดมาและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะ
ให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร มีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
สม่ําเสมอ ทั้งการจัดอบรมภายในและส่งเข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันภายนอก โดยมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้มีความสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานได้บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย
ลูกค้า
บริษัทให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก และถือปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่น
ที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนและสาขามากที่สุดพร้อมให้บริการ มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอุบัติเหตุกว่า 1,429 คน ที่พร้อมยืนเคียงข้างเมื่อลูกค้าประสบปัญหา มีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุบริการตลอด 24
ชั่วโมง มีมาตรฐานศูนย์ซ่อมระดับมืออาชีพมากกว่า 517 แห่งทั่วประเทศ มีตัวแทนประกันวินาศภัยมืออาชีพ เป็นต้น เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดในการให้บริการ
คู่แข่งขัน
บริษัทปฏิบัติตามกรอบของการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต โดยยึดมั่นตามกฎ กติกาและจริยธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
เจ้าหนี้
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ต่อไป
คู่ธุรกิจ
บริษัททําตามสัญญาและคํามั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ โดยถือว่าคู่ธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ปฏิบัติต่อ
คู่ธุรกิจด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ดําเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากการปฏิบัติตามจริยธรรมต่อคู่ธุรกิจแล้ว บริษัท ยังสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของคู่ธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้ข้อมูลหรือจัดทําข้อมูลเมื่อเวลาที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องการได้อย่างทันท่วงที บริษัทจัดทําอีเมล์ตัวแทนเพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดูแล และเอาใจใส่ต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริษัทให้ความสําคัญเป็น
อย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทจะจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ซึ่งทุกกิจกรรม
บริษัทได้ทํามาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
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การต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ตั้งแต่เริ่มเข้าทํางานกับบริษัท เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสําคัญและร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ และเป็นไป
ตาม “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ของบริษัท ที่ได้มีการจัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลากรของ
บริษัทยึดเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ
และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 การเปิดเผยข้อมูล
5.1.1 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ตามแบบรายการเปิดเผย
ข้อมูล เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งรายงานประจําปี นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และ
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5.1.2 บริษัทต้องจัดให้มีรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจําปี
5.2 ข้อมูลขั้นต่ําที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
5.2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
5.2.1.1 บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทํา
อย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่งข้อมูลบน website ของบริษัทอย่างน้อย
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) แบบรายการเปิดเผยข้อมูล เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย
รายไตรมาสและรายปี
5) รายงานประจําปี ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
6) รายชื่อบริษัทในเครือ
7) การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การคอร์รัปชัน
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน – การฉ้อฉลหรือการทุจริตอื่นๆ
8) การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม เช่น
- ระบบการค้นหารายชื่อศูนย์/สาขาทั่วประเทศและศูนย์ซ่อมมาตรฐานของบริษัท
- ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขายประกันวินาศภัย
9) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายในบริษัท
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5.3 การรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กํากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจน
สารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปีที่ดูแลคุณภาพรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท โดยจะ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสําคัญ
รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ รวมถึงสอบถามฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทเป็น
ระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายของบริษัท
และไม่ดําเนินการอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท จะ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
6. กระบวนการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นหนึ่งในกลไกสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้จุดเด่นของกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการ
แข่งขัน สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้
6.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน พร้อมทั้งกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างองค์กร และการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง
ตามสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน และมีนโยบายการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
6.2 การประเมิ น ความเสี่ ย ง มี ก ารจั ด ทํ า กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีการกํากับดูแลตามกรอบ “Three lines of defense” เพื่อผลักดันให้การดําเนินงาน
สัมฤทธิผล และมีกระบวนการติดตามและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์
(feedback loop) ในการช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3 กิจกรรมการควบคุม มีการกําหนดนโยบาย คู่มือการปฎิบัติงานและมาตรการหรือวิธีการต่างๆ รวมถึงการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการคอร์รัปชัน การฉ้อล โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ อํานาจการอนุมัติของ
ผู้บริหารตามระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร อีกทั้งมีฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อกํากับดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
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6.4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจทีเ่ ป็นปัจจุบัน และ
มีความถูกต้อง ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่
สนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยในการ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและติดตามผล เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถนําข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูล
การปฏิบัติงานไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่
บริษัทกําหนด
6.5 การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเป็นระยะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างของบริษัท และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงทีม่ ีต่อการจัดการสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง การดําเนินธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) เพื่อประเมินความเพียงพอ
ของการบริหารความเสี่ยงและสถานะความมั่นคงทางการเงิน ณ ปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้วยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ และการบริหารเงินกองทุน ให้บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงที่รอบคอบครอบคลุมและสามารถจัดสรรเงินกองทุนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ที่บริษัทใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ โดยการระบุ ประเมิน วัดผล ติดตาม ควบคุม และการบรรเทาความเสี่ยงที่บริษัทคาดว่าต้องเผชิญในอนาคต และ
จัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง กํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ “Three lines of defense” ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (first line of defense) คือ หน่วยธุรกิจหรือเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยตรง รวมถึงออกแบบและดําเนินการควบคุมความเสี่ยงให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน
2) ผู้รับผิดชอบระดับสอง (second line of defense) คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน
และฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีความเป็นกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ
รวมถึ ง ให้ คํ า แนะนํ า และสนับ สนุ น เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3) ผู้รับผิดชอบระดับสาม (third line of defense) คือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท โดยเป็นอิสระจากผู้รับผิดชอบ
ระดับอื่น

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) : ปี 2562

23

ส่วนที่ 3
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิ
ในการดําเนินธุรกิจ
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บทนํา : จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
กว่า 72 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นําทางด้านประกันภัย มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก
"ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด บริษัทยังคงมุ่งมั่นทําหน้าที่ช่วย
กระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าว
ต่อไปเพื่อเป็นรากฐานการประกันภัยที่แข็งแกร่งสําหรับประเทศ เพื่อให้สังคมไทย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ด้วยการยึดมั่นและถือปฏิบัติในแนวทาง ดังต่อไปนี้
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการที่ด”ี และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัท
• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีบริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
• มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย
• ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดี
• คํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรมทาง
สังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
• ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
• กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน และสร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน
• กําหนดมาตรการป้องกัน ตรวจหา รายงาน จัดการ และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการการฉ้อฉล
• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น
1. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทเห็นถึงความสําคัญของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานมีส่วนสําคัญยิ่งในการทําให้กิจการบรรลุเป้าหมาย
บริษัทจึงกําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อพนักงานดังต่อไปนี้
• บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
• บริษัทมีการโอนย้าย แต่งตั้ง ปรับระดับ และเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม รวมทั้งการกระทํา หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
• บริษัทมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับ ทั้งด้านความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับงาน และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้บริการทางวิชาการ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
• บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
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1.2 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• บริษัทจัดให้มีการให้บริการอย่างเป็นธรรมทั้งกระบวนการ คํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โดยยึดถือหลักการ
ปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฎิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มีการสํารวจความต้องการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าใน
ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ มีการวิเคราะห์ และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
• ปรั บ ปรุ ง ผลกระทบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ/หรื อ บริ ก ารที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งสม่ํ า เสมอ ตลอดจน
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกําหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยไม่ปกปิดเนื้อหาหรือให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
• เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
มาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าหรือนําไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทจัดให้มีหน่วยงาน และกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกให้
คําแนะนําปรึกษา รับแจ้ง ประสานงาน และติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการ
บริการให้กับลูกค้า โดยเป็นช่องทางที่มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น Website
E-mail ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center และมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างทั่วถึง
• จัดให้มีการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนการดําเนินการของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม รวมทั้งนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง หรือพัฒนาการบริการ
ดังกล่าวต่อไป
• แบบกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง และเอกสารต่างๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าต้องมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธํารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้
ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
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1.3 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง มีหน้าที่เพิ่มมูลค่าแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลประโยชน์ในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติโดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรมตามแนวทางดังต่อไปนี้
• ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการตามแนว
ปฎิบัติที่ดีของหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายใต้การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
สถานภาพของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
• รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อสถานการณ์
• จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทําเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวกและจัดทําข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องโดยได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
• บริษัทยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม
• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทําใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
1.5 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายในการดํารงชื่อเสียงของบริษัท ด้วยการสร้างความไว้วางใจในการชําระหนี้ของบริษัทต่อเจ้าหนี้
โดยกําหนดแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาต้อง
แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
• กําหนดนโยบายด้านการเงินไว้โดยชัดเจน รวมทั้งแจ้งรอบระยะเวลาการวางบิลและการชําระเงินของบริษัทให้
เจ้าหนี้ทุกรายทราบ
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1.6 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และสุจริต โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
• บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
• ชําระหนี้อย่างตรงเวลา โดยแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบถึงระยะเวลาในการวางบิล และการชําระเงินของบริษัท
• ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า
1.7 นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้ความสําคัญต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนในบริษัทเป็นพลเมืองที่ดีทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยกําหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
• สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ขององค์กรและ
สังคมส่วนรวม
• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุรกิจประกันภัยให้กับลูกค้าและประชาชน
• จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสใน
การทําความดีเพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน
และสุขลักษณะของเยาวชนและผูด้ ้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
• สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ําเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม
1.8 นโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐ
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย จะดํารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน
กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎ
และระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
• บริษัทจะให้ความร่วมมือในการติดต่อและสนับสนุน ในการกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ที่กํากับดูแล และหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงาน ข้อมูลที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และการนําส่งข้อมูลจะต้อง
ดําเนินไปอย่างเปิดเผย ตรงเวลา และสามารถทําให้เป็นที่เข้าใจได้
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1.9 นโยบายการกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงด้านการปฎิบัติงานตามกฎหมาย ดังนั้น นโยบายการกํากับการปฎิบัติงานตามกฎหมายจึงเป็นกรอบของหลักเกณฑ์
ที่สําคัญ ที่จะนําพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสําเร็จในการแข่งขันด้วยการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นความมั่นคง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็น
ธรรมและรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่กําหนดไว้
คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับการปฎิบัติงานตามกฎหมาย
โดยนโยบายฉบับนี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการดําเนินธุรกิจประกันภัยของบริษัท เพื่อให้
พนักงานทุกท่านทุกระดับและในทุกส่วนงาน ยึดถือแนวนโยบายฉบับนี้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานตามกฎหมาย และ
ร่วมกั นทําหน้าที่ ในการสร้า งความมั่น ใจว่า ตนได้กระทําการตามกฎหมายและหลักการกํากั บดูแ ลกิจการที่ดี หลั ก
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
1.10 นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) และ
การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) ให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกํากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันวินาศภัยพ.ศ. 2562 เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนและส่งเสริมบริษัทให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ รวมถึงมีเสถียรภาพทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทจึงให้ความสําคัญต่อการมีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ และการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของพนักงานทุกคน โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่กระจายการบริหารความเสี่ยงไปยังทุกหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงการทํางานจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานย่อย
การสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการกําหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความ
เสี่ยง การสร้างความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
สําคัญจากการดําเนินกิจกรรมหลักของบริษัท การสนับสนุนพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความระมัดระวัง และ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายงาน ต่อบริษัท และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท และการบูรณาการความเสี่ยงเข้ากับการดําเนินการทางธุรกิจ การกํากับดูแล
กิจการ และการควบคุมภายใน
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1.11 นโยบายการควบคุมภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสําคัญหนึ่งของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถใช้จุดเด่นของกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน สร้างการเติบโต
อย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทจึงจัดให้มีการกําหนดนโยบายการควบคุม
ภายใน โดยยึดถือหลักการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ.2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สําคัญคือ
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วน
1.12 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง จึงได้มีการกําหนดนโยบายรอง และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้
- นโยบายการรับลูกค้า
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
- นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง
- นโยบายการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
- นโยบายการสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
1.13 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ปฏิเสธการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบกับภาครัฐและเอกชน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน ระเบียบข้อปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อแสดง
ทิศทางและกรอบการดําเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ตามหลักการและแนวปฏิบัติ
ที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมสําหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.14 นโยบายการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
ทราบถึง นโยบาย แนวทางและขั้ นตอนที่ ถูก ต้อ งครบถ้ว นในทางปฏิ บัติ อั นจะส่ งผลให้เ กิด ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงานยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องการให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
1.15 นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้้ความสําคัญต่อการคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลและการรักษาความลับสําหรับข้้อมูลของเจ้าของข้อมูล
หรือผู้ใช้้งานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายการบริหารจัดการความ
เป็็นส่่วนตัวและข้อมูลส่่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็็นส่่วนตัวของลูกค้้าและการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้้
อมูลส่่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบข้้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์ของบริษัท ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์์ของบริษัท เว็บไซต์ V-store เว็บไซต์
e-Agency การแลกเปลี่ยนข้้อมูลระหว่่างคอมพิวเตอร์์ผ่ านระบบอินเตอร์์เน็ต (Web Services) แอปพลิเคชั่น การ
บริการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1.16 นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้บริการในความรับผิดชอบของบริษัทที่มี
ต่อลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการนํากระบวนการใช้
บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ที่มีความชํานาญมาดําเนินการแทนบริษัท สําหรับการดําเนินงานตามที่
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอก (Outsourcing) ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1.17 นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่เป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ในทุ ก ภาคส่ ว น ภายใต้ ก รอบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี ก ารจั ดทํ า นโยบายการดู แ ลความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ มีการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทําที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และ
ผลประโยชน์ให้แก่องค์กรเป็นสําคัญ
1.18 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนําพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้
กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้มีส่วนในกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากบุคลากรภายในองค์กร และจากบุคคลภายนอก ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติพรรมที่เข้า
ข่ายการคอร์รัปชัน (การติดสินบน) และการฉ้อฉลทั้งจากภายในหรือภายนอกบริษัท รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
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เฝ้าระวัง ติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการปรับปรุงการบริหารงานและการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
1.19 นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํานโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ที่กําหนดการให้บริการอย่าง
เป็นธรรมทั้งกระบวนการ คํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โดยยึดถือหลักการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร รวมถึง
กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.20 แนวทางในการปฏิบัติของบริษัท
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย
• การขอเอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
1. ผู้เอาประกันภัยสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทําประกันภัยโดยระบุยี่ห้อ รุ่นรถปีจดทะเบียน
ลักษณะการใช้งาน และความคุ้มครองที่ต้องการ
2. บริษัทเสนออัตราเบี้ยประกันภัย
- บริษัทเสนออัตราเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ตามความประสงค์ของผู้เอา
ประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยตกลงทําประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยกรอกใบคําขอโดยระบุรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย และรายละเอียดรถยนต์
พร้อมลงนามในใบคําขอประกันภัยและแนบสําเนาทะเบียนรถสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย (กรณี
รถป้ายแดง), สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์) ฯลฯ
4. ผู้เอาประกันภัยชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- กรณี ชํ า ระผ่ า นสาขาของบริ ษั ท บริษั ท จะออกกรมธรรม์ ใบเสร็ จ รั บ เงิน /ใบกํ า กั บภาษี ใ ห้ ผู้ เ อา
ประกันภัยทันที
- กรณีชําระผ่านตัวแทน หรือนายหน้า ตัวแทนหรือนายหน้าจะมอบใบรับฝากเงินค่าเบี้ยประกันภัย
และหมายเลขรับแจ้งเพื่อยืนยันการคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยทันที และจะส่งมอบกรมธรรม์
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้กับผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันทําการ
• การขอเอาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
1. ผู้เอาประกันภัยสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัย
- ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทําประกันภัยโดยระบุยี่ห้อ รุ่นรถ ปีจดทะเบียน
ขนาดเครื่องยนต์ ลักษณะการใช้งาน
2. บริษัทเสนออัตราเบี้ยประกันภัย
- บริษัทเสนออัตราเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ภาคบังคับ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) : ปี 2562

32

- กรณีตกลงทําประกันภัย บริษัทขอรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เช่น สําเนา
ทะเบียนรถ สัญญาเช่าซื้อ (กรณีรถป้ายแดง)
3. การจัดพิมพ์กรมธรรม์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
- บริษัทมอบกรมธรรม์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ให้ผู้เอาประกันภัยพร้อมเก็บเงินค่า
เบี้ยประกันภัยทันที
• การขอเอาประกันภัย Non-Motor
1. ผู้เอาประกันภัยสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่จะทําประกันภัย
2. บริษัททําการสํารวจภัย (บางกรณี)
- หากมีจํานวนเงินเอาประกันภัยที่สูง หรือลักษณะของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทจะนัดสํารวจภัย
เพื่อประเมินลักษณะความเสี่ยงภัย (Risk Exposure)
3. บริษัทพิจารณารับประกันภัย
- เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย และคํานวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
และทําใบเสนอราคาแจ้งรายละเอียด อัตราเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อตัดสินใจ
4. ผู้เอาประกันภัยตกลงทําประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบคําขอเอาประกันภัย หรือใบเสนอราคาที่บริษัทจัดส่งให้
5. บริษัทจัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
- บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้วยตารางกรมธรรม์ เอกสารแนบท้าย ใบกํากับภาษีและ
ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้กับนายหน้า/ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับชําระค่าเบี้ยประกันภัย
6. เวลาที่ใช้ในการดําเนินการโดยปกติประมาณ 1-3 วันทําการ
* หมายเหตุ : หากมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากปกติ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
• การขอรับค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์
1. การแจ้งเหตุของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1557 สาขาของบริษัท หรือผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้ง
อุบัติเหตุ
2. รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
2.1 ทะเบียนรถ ยี่ห้อ
2.2 บุคคลหรือทรัพย์สินที่ทําประกันภัย
2.3 หมายเลขกรมธรรม์
2.4 วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ สถานที่ของวัตถุที่เอาประกันภัยตั้งอยู่
2.5 ลักษณะการเกิดเหตุ
2.6 การตรวจสอบอุบัติเหตุ
2.7 ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเหตุ
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3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และ
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หากมีความคุ้มครอง บริษัทจะออกใบเคลม (ใบรับรองความเสียหาย)
ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเพื่อใช้ในการติดต่อกับบริษัท
4. การตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหายโดยหากประสงค์ให้บริษัทจัดซ่อม หรือ ติดต่อ หรือ
จัดหาสถานพยาบาลให้ ก็สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยไม่ต้องสํารองจ่าย แต่หากผู้ได้รับ
ความเสียหายประสงค์จะรับเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก็สามารถทําได้ตามที่ต้องการ
5. ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
กรณีให้บริษัทจัดซ่อม ให้นําใบเคลมไปติดต่อยังอู่โครงการหรือคู่ค้าอื่นที่บริษัทรับรอง เพื่อให้อู่โครงการ
หรือคู่ค้าอื่นที่บริษัทรับรองจัดการซ่อมแซมให้ หรือรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลตามสัญญา
โดยไม่ต้องสํารองจ่าย
กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง หรือ ไปรักษาพยาบาลเอง หรือ ประสงค์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน
จะใช้เอกสารดังนี้
5.1 เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านทรัพย์สิน
5.1.1 ใบเคลม
5.1.2 ใบเสนอราคาความเสียหาย
5.1.3 ภาพถ่ายความเสียหาย
5.1.4 ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี
5.1.5 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
5.1.6 กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียน สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอํานาจ
5.1.7 หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นมาติดต่อแทน
5.1.8 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5.2 เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
เสียชีวิต และค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์
5.2.1 ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
5.2.2 ใบรับรองความพิการ หรือ บัตรประจําตัวผู้พิการ
5.2.3 เอกสารแสดงสาเหตุของการเสียชีวิต ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ
ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบรายงานผลการผ่าศพ ฯลฯ
5.2.4 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต
5.2.5 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของทายาท
5.2.6 หลักฐานแสดงฐานะผู้ได้รับความเสียหาย เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน ฯลฯ
กรณีเรียกร้องค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์
5.2.7 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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6. ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันทีหรือภายในระยะเวลา 7 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์คมุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ หรือ 15 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจอื่น นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้และบริษัท
ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
7. ช่องทางการติดต่อ
7.1 สาขาทั่วประเทศของบริษัท หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557
7.2 เว็บไซต์บริษัทที่ www.viriyah.co.th
• การขอรับค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย Non-Motor
1. ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ
ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเหตุผ่าน สาขา / ศูนย์ / ตัวแทน / นายหน้า ของบริษัท หรือ ผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักฐานการเอาประกันภัย (กรณีที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการเอาประกันภัย
สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 หรือ 0-2239-1557) โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะการเกิดเหตุ สถานที่ และวัน เวลาที่เกิดเหตุ (ในบางกรณี ผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายผ่านทางคู่สัญญาได้ ตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการเอาประกันภัย
เช่น การใช้สิทธิ์เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญา เป็นต้น)
2. บริษัททําการตรวจสอบการเอาประกันภัย
- บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน และระยะเวลาการ
คุ้มครองเอาประกันภัย
- บริษัทตรวจสอบสาเหตุว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารที่บริษัทต้องการให้กับผู้เอาประกันภัยเข้าใจอย่างชัดเจน
- หากไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทจะชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงขอบเขต
ความคุ้มครอง หรือทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง
3. บริษัทส่งเจ้าหน้าที่สํารวจความเสียหาย
บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ หรือบริษัทผู้รับสํารวจความเสียหาย Loss Adjuster (ในบางกรณี) ไปสถานที่เกิด
เหตุ เพื่อสํารวจ / ตรวจสอบความเสียหาย
4. บริษัทประเมินค่าเสียหาย
บริษัทจะประเมินมูลค่าความเสียหาย เปรียบเทียบกับการเรียกร้องความเสียหายจากผู้เอาประกันภัยและ
จะพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหาย
5. การตกลงค่าเสียหาย
บริ ษั ท เจรจาตกลงชดใช้ ค่ า เสี ย หาย ค่ า ชดเชย ผลประโยชน์ กั บ ผู้ เ อาประกั น ภั ย และ / หรื อ ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ และ / หรือ ผู้มีส่วนได้เสียกับความเสียหาย
6. ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) และใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้บริษัท พร้อมลงนามในเอกสารใบรับค่า
สินไหมทดแทน ตามที่ได้ตกลงกับบริษัท
7. ระยะเวลาที่ดําเนินการขึ้นอยู่ กับความครบถ้ วนของเอกสาร หลั กฐาน มูลค่าความเสี ยหายหรือการ
พิจารณาในการชดใช้ค่าเสียหาย
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1.21 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม (CSR)
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) คือ องค์กรธุรกิจประกันภัยที่เปี่ยมไปด้วยสํานึกสาธารณะ
(Public Mind) นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการทําหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและ
สังคมไทยแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการแบ่งปันและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทยด้วยกิจกรรมและ
โครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยการ
ริเริ่มดําเนินการ หรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและตอบสนองตามนโยบายของบริษัท ที่ว่า “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่มีการดําเนินการภายใต้ หลักจริยธรรม และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ
ปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมใน 6 ด้าน คือ ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.21.1 การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในสาธารณะประโยชน์
1. ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญบนท้องถนน จึงได้จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชา
สังคม เพื่อขับเคลื่อนในหลากหลายกิจกรรม อีกทั้งบริษัท ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้าน
รณรงค์ความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยที่บริษัทริเริ่ม ดําเนินการเอง และร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย อาทิ โครงการจัดทําโรงเรียนต้นแบบ
“วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้แนวคิดโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมใจปลอดภัย

ร่วมกับ จส.100 พัฒนา แอพพลิเคชั่น JS 100 เพื่อบริการบอกจุดเสี่ยง/จุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สูงบนท้องถนนทั่วประเทศ ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ โครงการสนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ รณรงค์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โครงการ
รณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โครงการตรวจรถก่อนใช้เดินทาง
ปลอดภัย โครงการปันน้ําใจช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โครงการรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
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2. ด้านการศึกษา
บริษัทมีความมุ่งมั่นและตระหนักในความสําคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อาทิ
โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจําปี 2562 เพื่อเป็นสวัสดิการและ
แบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

โครงการ "สุ ขที่ ใ ห้ . ..เพื่ อ น้อ งได้ เรี ย น" ให้ กั บ น้ องๆ ที่ ขาดแคลนทุ น ทรัพ ย์ และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบนควน โรงเรียนบ้านคอกช้างโรงเรียน
บ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบ่อมอง โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดหนองดี ซึ่งได้ทําพิธีส่งมอบทุนการศึกษาทั้งหมดที่
โรงเรียนบ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเข้าไปมีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักที่บริษัทได้ดําเนินการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งในฐานะหน่วนงานที่สนับสนุน และริเริ่มดําเนินการรวมไปถึง
ร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วิกฤติขึ้นทุกขณะ บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการริเริ่มด้วยการปลูกจิตสํานึกพนักงานให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น บริษัท ยังได้ให้การสนับสนุนและดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน อาทิ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมพลังจิตอาสา ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ําภาชีจัดกิจกรรม “รักษ์ภาชี
” อันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของ “โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทําดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ที่บริษัทได้มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาแม่น้ําภาชี ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสา ยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
กักเก็บน้ํา เป็นต้น
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4. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
บริษัทยังคงน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาถ่ายทอดสู่พนักงานและส่งเสริมให้พนักงานเข้า
ไปมีส่ว นร่วมในการนําความรู้ สู่ประชาชนผ่ านกิจ กรรมที่หลากหลายและดําเนิ นการเป็นประจําต่ อเนื่อ ง อาทิ โครงการ
สนับสนุนสมุดการศึกษา ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา พิมพ์แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตามพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ โครงการให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจ
เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปี และโครงการเกษตรตัวน้อยตามรอยพ่อ เป็นต้น

5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยัง
มีกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนชาวไทย
ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทมุ่งมั่นในการทํานุบํารุงศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ปฏิบ้ติและขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ภายใต้
ชมรมพุทธธรรม รวมทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาทิ โครงการ
อุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน โครงการปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมภาวนา) ณ วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการทําบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา โครงการตักบาตรหนังสือดี และโครงการจิตอาสา พัฒนาลาน
ธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ทีมจิตอาสาของบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน มูลนิธิขิปปปัญโญ ในการอบรมคุณธรรม จริธรรมให้แก่เด็ก
นักเรียน โครงการยุวชนมัคคุเทศก์ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ณ ปราสาทสัจธรรม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
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รวมถึงการทําบุญและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี รายการ @Time ททบ.
5 ในโอกาสนี้บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาที่ประทับ 3 มหาราช พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง), พระนเรศวรมหาราช
และพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าพระองค์จริง ทั้งนี้งานบุญดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธรรมสถานแม่ชีหลวงดา จังหวัดปทุมธานี

6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้วยตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมไทย บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพภายในรถกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ โดยคุณ
ประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยฝ่ายปฎิบัติการภาค1 เป็น
ผู้แทนบริษัท ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ให้กับครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้ว
โพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว
ประกอบไปด้ว ยเครื่องกระตุ กหัวใจด้วยไฟฟ้า ( AED ) เครื่องออกซิเจน เตีย งขนส่งผู้ป่วยรถฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และ
เครื่องมื อทางการแพทย์ต่ างๆ ในการกู้ชี พ และร่ วมสมทบทุนจัดซื้อ รถวีลแชร์มอบให้แก่ผู้ด้อ ยโอกาสที่มีปัญหาทางการ
เคลื่อนไหว ภายใต้โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนา บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 89 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนน
กําแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ
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นอกจากนี้ แ ล้ ว บริ ษั ท ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรม “85 ปี TU Running วิ่ ง การกุ ศ ล” ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมปล่อยตัวนักวิ่งทั้งประเภท Fun Run 5.5 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร
โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธี ณ บริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
สําหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนให้กับศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด และศูนย์ความเป็น
เลิศเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภายในงานมีนักวิ่งปอดเหล็กเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ บมจ.วิริยะประกันภัย ยัง
ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

1.21.2 การให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ
บริษัทมีรูปแบบในการดําเนินการเชิงรุก ซึ่งร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการที่ดําเนินการเองโดยบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มบุคลากรภาคเอกชน รัฐ
นิสิต นักศึกษา และประชาชน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยโครงการดังกล่าวมีการอบรมภาคทฤษฎี มีนักวิชาการจาก กรมการ
ขนส่งทางบก เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฯลฯ และบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้
ส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการทําประกันภัย และมีโครงการ "อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบกและ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัด
ขึ้นเป็นประจําอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย เกือบ 50,000 คน
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1.22 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
1. ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
2. ติดต่อแผนกมาตรฐานงานเจรจาและยุติข้อพิพาท ฝ่ายมาตรฐานงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหมายเลข
0-2129-8814, 0-2129-8825 หรือ 0-2129-8828
3. สาขาของบริษัททั่วประเทศ
2. จริยธรรมสําหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้
ดําเนินภารกิจต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
โปร่งใส คณะกรรมการจึงได้จัดทําข้อกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับกรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่ดีของกรรมการ ตามแนวปฏิบัติดังนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การตัดสินใจในกรณีใดๆ ต้องอยู่
บนพื้นฐานของการมีข้อมูล ที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ และดูแลจัดการกิจการด้ว ยความระมัด ระวังรอบคอบ
พิจารณาจากฐานข้อมูลที่เพียงพอ มีเหตุผล และความเห็นชอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
• หลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท โดย
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และป้องกันดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์ให้แก่องค์กรเป็นสําคัญ
• ต้องไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้ในทางที่ผิด อีกทั้งไม่ใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นจากการเป็นกรรมการบริษัท
• ต้องไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ใดๆ ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และการดําเนินงานของบริษัท
• ส่งเสริมและสนันสนุนมาตรการป้องกันการฉ้อลฉล เพื่อให้บริษัท ยับยั้ง จัดการ และเยียวยาความเสียหายจาก
การฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร
เนื่องจากผู้ บริหารมีห น้าที่และความรับผิด ชอบในการดําเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อให้ บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงได้จัดทําข้อกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับ
ผู้บริหาร เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ดีของผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติดังนีด้ ังนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
• ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละดําเนินกิจการของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
• ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
• มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการกระทํา ทีต่ ั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง
• ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยหลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ส่ ว นตนต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้
• ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
• รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอืน่ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษทั ได้
• ดําเนินงานตามมาตรการป้องกันการฉ้อลฉล เพื่อให้สามารถ ยับยั้ง จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการ
ฉ้อฉล ทั้งการฉ้อฉลภายในและการฉ้อฉลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จริยธรรมสําหรับพนักงาน
4.1 การปฏิบัติต่อตนเอง
ข้อพึงปฏิบัติ
- เราจะซื่อสัตย์ต่อบริษัท เช่นเดียวกับ ที่เราซื่อสัตย์ต่อตนเอง
- เราจะเป็นผู้ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ
- เราจะสุภาพอ่อนโยนทั้งกาย วาจา ใจ
- เราจะประหยัดและอดออม
- เราจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกํากับการปฏิบัตงิ านตามกฎหมาย และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง
ทั้งของบริษัท และทั้งของพนักงานเอง
- เราจะศึกษาหาความรู้และขยันหมันเพียรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
ข้อพึงละเว้น
- เราจะไม่เบียดเบียนเวลา และเบียดบังทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- เราจะไม่มาทํางานสาย เกียจคร้านและละทิ้งหน้าที่
- เราจะไม่ก้าวร้าว หยาบคาย และดูหมิ่นผู้อื่น
- เราจะไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น
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- เราจะหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหา
เสื่อมเสียต่อองค์กรในภายหลัง
4.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
ข้อพึงปฏิบัติ
- เราจะให้ความยุติธรรมและเสมอภาคแก่ทุกคน
- เราจะกระทําตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
- เราจะพูดความจริงต่อกันอย่างเปิดเผย จริงใจ และตรงไปตรงมา
- เราจะมีเมตตาธรรมต่อผู้อื่น และยินดีในความสําเร็จของเขาอย่างจริงใจ
- เราจะรักษาความลับของลูกค้าและไม่แสวงประโยชน์จากความไว้วางใจของลูกค้าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
- เราจะให้การต้อนรับ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยมารยาทและอัธยาศัยอันดีงาม ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าได้รับ บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
- เราจะชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ กรณีที่ลูกค้าขอให้บริการหรือปฏิบัติงานอัน
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติตามประกาศของบริษัท หรือฝ่าฝืนกฎหมาย แม้ว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวจะ
ทําให้บริษัทได้รับผลประโยชน์
ข้อพึงละเว้น
- เราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และสร้างความแตกแยก
- เราจะไม่กระทําตนให้เป็นที่เสื่อมศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน
- เราจะไม่ซ่อนเร้น ปิดบัง และ บิดเบือนความจริง
- เราจะไม่มุ่งร้ายทําลายกัน
- เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนได้รับอนุญาต
4.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน
ข้อพึงปฏิบัติ
- เราจะทํางานเป็นทีมที่มีความปรารถนา อย่างแรงกล้าในผลสําเร็จร่วมกัน
- เราจะมีความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด และนํามาเป็นบทเรียนร่วมกัน
- เราจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมใดๆ อันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
- เราจะแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- เราจะมีอุดมการณ์ในเชิงสร้างสรรค์มีความภูมิใจและศรัทธาในงานที่ทํา
- เราจะปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติต่อกัน มีนํ้าใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี
ข้อพึงละเว้น
- เราจะไม่กลั่นแกล้ง เอาเปรียบ และเบียดเบียนผู้อื่น
- เราจะไม่ตัดสินผู้อื่น ด้วยการกล่าวโทษให้ร้ายเขา
- เราจะไม่ทําตัวเป็นอุปสรรคขัดขวาง การพัฒนาด้วยการยึดติดกับสิ่งเดิมๆ อย่างไร้เหตุผล
- เราจะไม่นําเรื่องขัดแย้งส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการทํางาน
- เราจะไม่กระทําการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และของบริษัท
- เราจะไม่กระทําการล่วงเกินด้วยพฤติกรรม หรือ ด้วยวาจา อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อ
ผู้รว่ มงาน
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4.4 การปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ข้อพึงปฏิบัติ
- เราจะดําเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
- เราจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด
ข้อพึงละเว้น
- เราจะไม่เสนอการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า
ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําให้บุคคลนั้นกระทํา หรือละเว้นการกระทําใดที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย
หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของบุคคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
- เราจะไม่เรียก หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ
- เราจะไม่เป็นคนกลางในการนําเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ
- เราจะไม่จ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ
5. หลักสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท ต้องรับทราบและเข้าใจในรายละเอียด เพื่อปฏิบัติตามจริยธรรมที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กําหนดไว้อาจได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมายหรือที่ประกาศไว้ใน
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
5.1 ข้อมูลของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ
หลักของการดําเนินธุรกิจของบริษทั จะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส มีข้อมูลทางบัญชี แสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงจัดทํารายงานประจําปี เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน
สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย ตามที่ฝ่ายกํ ากับการปฏิบัติงานดูแลปฏิบั ติตามกฎระเบียบของบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทต้องดูแล เก็บรักษาข้อมูลเอกสารที่มีอยู่ในความครอบครองไว้เป็นความลับ ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอํานาจ ซึ่งต้องยึดตามหลักระเบียบปฏิบัติ หรือกฎหมาย หากพบข้อผิดพลาดของข้อมูล หรือพบสิ่งผิดปกติ
ในขั้นตอนทางบัญชี ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบทันที หรือแจ้งพนักงานบริษัทให้ทราบทันที
ข้อพึงปฏิบัติ
- รายงานธุรกรรมเงินสด สําหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการทําธุรกรรมสําคัญหรือธุรกิจหลักของบริษัท
- รายงานให้ผู้บังคับทราบทันที เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการทําบัญชี หรือมีการจัดทํารายการทาง
บัญชีที่ไม่ถูกต้อง
ข้อพึงละเว้น
- ห้ามทําข้อมูลเท็จ ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี ผล
การดําเนินงานของบริษัท
- ห้ามจ่ายเงินให้กับลูกค้า หรือคู่ค้าในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการนั้น
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5.2 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงเอกสารสําคัญ
ต่างๆ ต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นข้อมูลที่ได้นําเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือเป็น
คู่สัญญากับบริษัท จึงมีหน้าที่ต้องรักษา และปกป้องมิให้ข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
หรือของตนเอง ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกนําข้อมูล
ของบริษัท ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ หรือนําไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
ข้อพึงปฏิบัติ
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาบริษัท จะไม่ทําการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจแก่บุคคลอื่น
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท โดยขออนุญาตจากผู้มี
อํานาจก่อนเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ทุกครั้ง
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบทันที หากพบเห็นการโจรกรรม
ข้อมูลของบริษัท
ข้อพึงละเว้น
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท จะไม่ยุ่งเกี่ยว หรือกระทําการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบ หรือได้มาในระหว่างเป็น
พนักงานของบริษัทให้กับนายจ้างใหม่รับทราบ
- ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกําหนด
5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาณชน หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนได้
ข้อพึงปฏิบัติ
- ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง เพื่อรักษาความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
ข้อพึงละเว้น
- ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารเท็จ หรือบิดเบือนความเป็นจริง เพื่อเป็นการทําลายชื่อเสียงบริษัท
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ภาคผนวก
คํานิยาม
ตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายความว่า หลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการตระหนักและ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นําขององค์กรที่ต้องกํากับดูแล ให้มีการบริหารจัดการทีดี และ
นําไปใช้ในการกํากับดูแลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดี ในระยะยาว น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัท
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกํากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและ
กลไกในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และการติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึง
คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย
กรรมการ หมายความว่า ผูด้ ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนาม
ผูกพัน ตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
ผู้จัดการ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของ
บริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม
ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมาผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
กับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขี้นไป หรือเทียบเท่า

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) : ปี 2562

46

คําจํากัดความ
ตาม ที่ข้อความ หรือ คําใดๆ บังคับใช้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนี้
ให้มีความหมาย ดังนี้
บริษัท
กรรมการ

หมายถึง
หมายถึง

ผู้บริหาร

หมายถึง

พนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย

หมายถึง
หมายถึง

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ผู้บริหารตามที่สํานักงานคปภ. กําหนด และผู้บริหาร
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่
ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบหรือ
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย “คู่มือสําหรับกรรมการสถาบันการเงิน” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์”
มีนาคม 2547
5. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) “รายงานประจําปี 2561”
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560”
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