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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการด้านการประกันภัยต่อ และ

ในปัจจุบันยังมีธุรกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยเพื่อเสริมสร้างรายได้และการ

เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญของภาคธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ด้วยการ

น าเสนอวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค  บริษัทมีเป้าหมาย

หลักในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต พร้อมรักษาความมั่นคงทางการเงินและความเพียงพอ

ของเงินกองทุน  มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี  สร้างคุณค่าแก่ภาคธุรกิจประกันภัย  

ประชาชน  และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ในปี 2564 หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทได้ด าเนินการเฝ้าระวังและใช้มาตรการระมัดระวังขั้น

สูงสุดภายใต้สมมติฐานกรณีเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี 

(2563-2565) ที่ได้ก าหนดไว้ มีความจ าเป็นที่จะต้องถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

ดังกล่าว ซึ่งจากแนวทางดังกล่าวท าให้บริษัทยังคงสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มี

ประสิทธิภาพท าให้กิจการสามารถด าเนินไปอย่างไม่หยุดชะงัก  

อย่างไรก็ตามแม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะยังเป็นปัญหาหลักและส่งผล

กระทบต่อหลายธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทยังได้รับการคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล 

(Insurer Financial Strength (IFS) Rating)  จ า ก  Fitch Ratings ที่  ‘A-’ ห รื อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ 

“แข็งแกร่ง” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Outlook Stable) ซึ่งการประกาศคงอันดับเครดิต

ดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เข้ามาเป็นปัจจัยในการ

พิจารณาคงอันดับไว้ด้วยแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันภัยของบริษัทที่ยังแข็งแรง ระดับ

เงินกองทุนที่แข็งแกร่งและระดับความเสี่ยงทางด้านการลงทุนและสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งจะ

ท าให้บริษัทยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งโอกาสในการขยายการรับ

ประกันภัยต่อและการบริการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  I  1 
รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 



 

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดร่วมกับคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและการขยายเข้าสู่

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อและบริษัท

ประกันภัย เพื่อเพิ่มรายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกันภัย ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การตลาด ช่องทางการจ าหน่าย กระบวนการท างาน เพื่อลดการใช้

ทรัพยากร  ลดต้นทุนการด าเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

อย่างเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค านึงถึง

ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแล

กิจการที่ดี จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว และยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับ

การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทปลูกฝังให้พนักงานทุก

คนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ

หลักปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

 

 

 

                                                                    (นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)   

           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  I  2 

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 





เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัดท ารายงาน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเล่มนี้เป็นฉบับที่ 6 โดยมุ่งเน้นการสื่อสารประเด็นด้านความยั่งยืน การสร้าง

คุณค่าแก่ธุรกิจประกันภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และเสริมสร้างความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคุลมระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 โดยมีแนวทางการรายงาน ที่สอดคล้องกับกรอบ Global Reporting Initiative (GRI 

Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core)  

บริษัทได้จัดท ารายงานฉบับนี้เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์

โหลดรายงานฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaire.co.th 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้  

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

เลขที่ 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20   

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. (662) 660 6111, (662) 666 8088  

I  4 

 



ข้อมูลบริษัท 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

ก่อตั้งเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2521 เพื่อด าเนินธุรกิจ

ประกันภัยต่อ ด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท มี

วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม ด้วยการมุ่งหวังที่จะให้เป็นบริษัท

ประกันภัยต่อที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมือ

อ า ชี พ  ( Professional Reinsurer) เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการรับประกันภัยของประเทศไทย

และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางสถิติของธุรกิจ

ประกันวินาศภัย 

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท 

เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ประกันภัยกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้ งบริษัท

ประกันภัย องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการส่งเสริม

การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของบริษัท ช่วยลดต้นทุน

การด าเนินงาน ทั้งนี้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยู่

บนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ

บริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม ค านึงถึงการสร้าง

คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืน 

ที่ต้ังส านักงาน 

48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310 

 

โทร 0-2660-6111, 0-2660-8088 

แฟกซ์ 0-2660-6100 

E-mail: mailbox@thaire.co.th 

ข้อมูลหลักทรัพย ์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ THRE 

เข้าซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 

ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 3,709 ล้านบาท 

ลักษณะการด าเนินธรุกิจ 

  

  บริษัทให้บริการด้านประกันภัยต่อและบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยที่หลากหลายและ

เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นท่ีลูกค้าเป็นส าคัญ 

จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ตลอดจนการ

ให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นท่ี

ต้องการของผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 

  บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความ

มุ่งมั่นท่ีจะสรรค์สร้างผลประกอบการที่ดีและก้าวสู่การ

เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้

ด้วยความทุ่มเทและร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  I  5 

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 



โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ 

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด (EMCS)  

 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตั้ งขึ้ น ในเดือน 

พฤศจิกายน 2543  

 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จ านวน 180 ล้านบาท 

 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยรถยนต์และ

อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง  

 

บริษัท ไทยรี  เซอร์วิสเซส 

จ ากัด (THRES)  

 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใ น เ ดื อ น 

เมษายน 2549  

 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

แ ล ะ เ รี ย ก ช า ร ะ แ ล้ ว 

จ านวน 100 ล้านบาท  

 ประกอบธุรกิจให้บริการ 

Outsourcing Service 

Solution แ ก่ บ ริ ษั ท

ประกันภัย บริษัทประกัน

ชีวิต และบริษัททั่วไป  

บริษัทย่อยที่ EMCS ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100  

บริษัท ไทยรี  แอคชัวเรียล 

คอนซัลติ้ง จ ากัด (THREA)  

 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใ น เ ดื อ น 

มกราคม 2554  

 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

แ ล ะ เ รี ย ก ช า ร ะ แ ล้ ว 

จ านวน 50 ล้านบาท  

 ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ ป็ น ที่

ปรึกษาและให้บริการด้าน

คณิตศาสตร์ประกันภัย 

บริ ษั ท  ไทยรี  อิ น โน เวชั่ น 

จ ากัด (THREI)  

 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใ น เ ดื อ น 

ธันวาคม 2559 

 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

จ านวน 37.5 ล้านบาท 

แ ล ะ เ รี ย ก ช า ร ะ แ ล้ ว 

จ านวน 37.5 ล้านบาท 

 ประกอบธุรกิจให้บริการ

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม

อิเล็กทรอนิกส์และบริการ

ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจและบุคคลทั่วไป  
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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ความส าคัญของการประกันภัยต่อ 

         บริษัทในฐานะบริษัทประกันภัยต่อ ด าเนินธุรกิจประกันภัยต่อและบริการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประกันภัยครบวงจรเป็นที่ต้องการของบริษัทประกันภัยและผู้บริโภคหรือผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทมีความส าคัญ ดังนี ้

ความส าคัญต่อผู้เอาประกันภัย 

คือ การให้ความคุ้มครองและเป็น

หลักประกันความม่ันคงในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้แก่ชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว 

ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย 

คือ ช่วยให้บริษัทประกันภัยมีความ

มั่นคงในการประกอบธุรกิจ เพ่ิม

ความสามารถในการรับประกันภัย

ได้มากขึ้น 

ความส าคัญต่อสังคม 

คือ เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม ท า

ให้เกิดความม่ันใจ หากเกิดอุบัติภัยหรือความ

เสียหายขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับการ       

ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 

คือ เงินท่ีได้จากค่าเบี้ยประกันภัย เป็น

แหล่งเงินทุนที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของ

ประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศ 

2 
3 

4 

1 
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ห่วงโซ่คุณค่า 

 การรับประกันภัยต่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เนื่องจากการประกันภัยต่อ

เป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และช่วยเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยได้มาก

ขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัยต่อจะ

ถูกน าไปลงทุน  เพื่อให้สถาบันการเงินใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการให้กู้ยืม และยังสามารถสร้างความมั่นคงให้สังคม 

กล่าวคือส าหรับประชาชนทั่วไปที่มีประกันภัยจะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ส าหรับธุรกิจจะได้รับ

ความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้ท าให้เกิดความมั่นคงในกิจการ ดังนั้น การประกันภัยรวมถึงการ

ประกันภัยต่อจึงมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและระบบเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจ

ประกันภัยมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เติบโตไปด้วย  การรับประกันภัยต่อจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจหลักของธุรกิจประกันภัย  
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แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

     บริษัทได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญตามพันธกิจของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมถึงมีการระบุการมีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อลดผลกระทบจากการด าเนินงานและมุ่งเน้นการ

สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
เร่ืองที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม 

การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

ผู้ถือหุ้น  การด าเนินธุรกิจให้บรรลุ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

บริษัท 

 ผลตอบแทนการลงทุนที่

คุ้มค่าและยั่งยืน 

 มีการพัฒนาธุรกิจและ

ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงใน อนาคต 

 มีการบริหารความเส่ียงและ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่

ทางการเงิน 

  

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 การแสดงความคิดเห็นหรือ

แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 การเปิดเผยผลการ

ด าเนินงาน 

 การจัดท าแบบ 56-1 One 

Report 

 การจัดกิจกรรม Road 

Show 

 การประสานงานกับ

หน่วยงาน IR 

 ประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ นักลงทุน และ

ผู้จัดการกองทุนรวม 

 

 สร้างผลตอบแทนอย่าง

ต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น 

 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน 

 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา ทั้ง

ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

พนักงาน 

  

  

  

 

 ได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

 มีความม่ันคงและการเติบโต

ในการท างาน 

 ได้รับสวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์ที่เหมาะสม  

 ได้รับการฝึกอบรมและ

พัฒนาความสามารถ 

 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

 ความเคารพในสิทธิและการ

ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

 การสื่อสารวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายของบริษัท 

 จัดกิจกรรมประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารพบ

พนักงาน 

 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 การส่งเสริมการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของ

พนักงาน 

 คณะกรรมการสวัสดิการ 

 การส ารวจความผูกพันของ

พนักงาน 

 การแสดงความคิดเห็นหรือ

แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

   

 มีกระบวนการสรรหา

บุคลากรอย่างโปร่งใส 

 ดูแลผลตอบแทนที่

เหมาะสมสอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่ 

 ส่งเสริมการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของ

พนักงาน เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการท างาน 
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

ลูกค้า 

  

 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

การบริการที่ดี 

 การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

 การตอบสนองความ

ต้องการต่าง ๆ อย่าง

รวดเร็ว 

 การส ารวจความพึงพอใจ

ของลูกค้า 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์และ

การบริการ 

 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

 การพบปะลูกค้า 

 

 

 

 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการร่วมกับลูกค้า 

 ส่งเสริมการให้บริการ

ของบริษัทในเครือ ที่

ด าเนินธุรกิจด้านการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

อื่นแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ประกันภัย 

คู่ค้า คู่แข่ง

ทางการค้า 

และเจ้าหนี้ 

 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใส 

เป็นธรรม 

 มีการช าระเงินตามก าหนด 

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ความร่วมมือในระยะยาว 

 การรักษาความลับของคู่ค้า 

คู่แข่งทางการค้า 

 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน 

 การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ

ต่างๆ 

 การร่วมมือทางธุรกิจ 

 การจัดท าสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 มีหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกคู่ค้าหรือ

คู่สัญญา ไม่เอารัดเอา

เปรียบ 

หน่วยงาน

ก ากับดูแลและ

หน่วยงานของ

รัฐ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมและ

โครงการของหน่วยงานกับ

ดูแลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดส่งรายงานให้กับ

หน่วยงานก ากับดูแล 

 

 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ 

อย่างเคร่งครัด 

กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
เร่ืองที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม 

การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
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NO FEAR 

NO LIMIT 

NO BOUNDARY  

กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก กล้าท่ีจะเส่ียงอย่างสมเหตุสมผล 

พร้อมท้ังเปิดใจรับฟัง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างกระตือรือร้น และมี

ความมุ่งมั่นที่จะท างานที่ริเริ่มและท้าทายให้ส าเร็จลุล่วง  

ไม่ตีกรอบทางความคิด มองทุกความท้า

ทาย และอุปสรรคคือโอกาส ไม่หยุดที่จะ

สร้างนวัตกรรม และพัฒนาตนเอง รวมถึง

ให้ความสนใจและใส่ใจที่จะน าเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ มาสร้างให้เกิดโอกาสและ

ประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ   

ประสานพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นสร้าง

เป้าหมาย และความส าเร็จให้เกิดขึ้นใน

องค์กร พร้อมเปิดกว้างการเรียบรู้เกี่ยวกับ

จุดประสงค์ และวิธีการท างานรวมถึงความ

ท้าทายของแต่ละบริษัท และหน่วยงานอย่าง

เป็นระบบ  

DNA  

THE 3 NO'S 

ของเรา 



นโยบายความยั่งยืน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนัก

และให้ความส าคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี สร้าง

คุณค่าแก่ธุรกิจประกันภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม อันจะน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป โดยมี

นโยบายความยั่งยืน ดังน้ี  

1 
ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ค านึงถึงผลกระทบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

2 

ก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบในการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน โดย

ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย 

3 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อ

ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยค านึงถึงจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 

เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

4 

5 

เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งข้อมูลทางการเงิน

และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ติดตามดูแลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบของการใช้

ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) 

และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 
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รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 



ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน 

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดล้อม 

มิติสังคม 

 การบริหารจัดการพลังงาน 

 การบริหารจัดการน้ า 

 การบริหารจัดการการใช้กระดาษ 

 เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัตติ่อ

พนักงาน 

 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 การพัฒนาชุมชนและสงัคม 

 การก ากับดูแลกิจการ 

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 นวัตกรรม 
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เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้

ความส าคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ

ประกันภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้าง

ความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และความมั่นคงทาง

สังคมอันจะน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป โดยวางกรอบและเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านความ

ยั่งยืน ดังนี้  

มิติเศรษฐกิจ 

 ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบในการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง โอกาส และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ขององค์กร รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

 เสริมสร้างความม่ันคงให้ภาคธุรกิจประกันภัยและประชาชน ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถขาย

ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างผลตอบแทนร่วมกันกับลูกค้าบริษัท

ประกันภัย ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ครบวงจร  

 พัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ 

 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจขององค์กรเกิดผลลัพธ์ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และท าให้บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติสิ่งแวดล้อม 

 ติดตามดูแลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ พลังงาน 

น้ า และกระดาษ โดยค านึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 

(Value Chain) และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

 ค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
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มิติสังคม 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 พัฒนาทักษะความรู้ และใส่ใจ ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน 

 เสริมสร้างความมั่นคงให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจ

ประกันภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทาง

การเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 



 นอกจากนี้บริษัทยังเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์กร

สหประชาชาติ โดยบริษัทให้ความส าคัญกับเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

 บริษัทให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายแก่เด็กท่ี

ยากจน ขาดแคลน แต่มีความต้องการที่จะศึกษาต่อ เพื่อน าความรู้

กลับไปช่วยครอบครัว ชุมชนและสังคมในท่ีสุด  

 บริษัทบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ผ่าน

หน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลต่างๆ 

 สนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกาย โดยมีห้องออกก าลังกายที่

ส านักงาน และมีการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย รวมถึงประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกก าลังกายของหน่วยงานต่างๆ ให้แก่พนักงาน 

 บริษัทมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงาน 

 บริษัทจ้างผู้พิการเข้ามาท างาน เพ่ือสร้างคุณค่าและสร้างรายได้

ให้กับผู้พิการ 

 บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้กับการด าเนินงานให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทให้ความส าคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์  

 บริษัทมีนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทให้ความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชายเท่าเทียมกัน โดยการจ้าง

งาน การด าเนินงาน และการพัฒนาพนักงานของบริษัทไม่แบ่งแยกเพศ 

I  18 

 



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของปี 2564 

ด้านเศรษฐกิจ 
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ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับคู่ค้า 

COVID-19 

PM 2.5 
เริ่มมีเบี้ยประกันภัยต่อจากต่างประเทศ 
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ด้านสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน 3 ล้านบาท 

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6

ชั่วโมงต่อพนักงานท่ี

ได้รับการอบรมหนึ่งคน 

จ านวนพนักงาน 125 คน 

ความผูกพันของพนักงาน

อยู่ในระดับสูงสุด คือ  

ระดับพึงพอใจ 

ไม่มีการบาดเจ็บจากการ

ท างานถึงข้ันหยุดงาน 

 

เงินสนับสนุนกิจกรรม

เพื่อการกุศล 0.6 ล้าน

บาท 

พลังงาน 

ลดลง 13% 

น้ า 

ลดลง 15% 

กระดาษ 

ลดลง 40% 
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ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ  

 

การประเมินการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

ระดับ “ดเีลิศ” (5 ดาว) 

A- 
ได้รับการคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล 

จาก Fitch Rating ที่ A- หรืออยู่ในระดับ “แข็งแกร่ง”  

และมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) 

 

การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น  (AGM Checklist)  

98 คะแนน จาก 100 คะแนน 

 

ทดสอบแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ 1 ครั้งต่อป ี

 

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต 
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การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน 

 บริษัทได้บริหารจัดการองค์กร โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และปัจจัย

ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจ าปีทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักขององค์กร บริษัทมีการส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับทกุหน่วยงานใน

องค์กร และน าเสนอคณุค่าของสินค้าหรือบรกิารที่เหมาะสมต่อลูกค้า เพื่อส่งมอบไปยังผู้บริโภค โดย

วิธีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของบริษัทมีดังนี้ 

ทรัพยากร 

บุคลากร 

ลูกค้า 

1. การบริหารจัดการทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

4. การบริหารความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยง 
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 คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติแผนงานธุรกิจและงบประมาณประจ าปี 

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านการเงิน (financial capital) 

ด้านบุคลากร (human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (social and 

relationship capital) และทรัพยากรธรรมชาติ (natural capital)  

 มีการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ งานตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณ รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

อยู่เสมอ 

 ใช้ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหาร

ทรัพยากรขององค์กรมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการ

ด าเนินธุรกิจ  

 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาส

ก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 มุ่งเน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และทักษะด้าน 

soft skills อาทิ designed thinking, outward mindset, emotional 

intelligence เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถท างานร่วมกันและ

ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ

ท างานที่ดี  

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงานอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม 

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถเทียบเคียงได้กับ

ต าแหน่งในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน  

 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร เปิดช่องทางให้พนักงาน

สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน และเรื่องอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการท างาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพการท างานและ

ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนภายในองค์กร 

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
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 รักษาระดับมาตรฐานการสื่อสารและการบริการ  

 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและตรงความ

ต้องการ  

 มีช่องทางการขายที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การบริหารลูกคา้

สัมพันธ ์

 ก าหนดเป้าหมายอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท

ที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 300 เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ท าประกันภัย

ต่อกับบริษัท ด ารงเงินกองทุนไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต

จากการประกันภัยต่อในระดับต่ า ท าให้ต้นทุนของการใช้เงินกองทุน

ในการท าธุรกิจต่ าลงไปด้วย 

 มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง และจัดให้มีรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่

ก าหนดโดยองค์กรที่ก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 การบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมความเส่ียงหลักในการ

ประกอบธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นส่วนส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในยุค

ปัจจุบัน 

 

การบริหารความเสี่ยง

องค์กร 
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กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

ทิศทางการด าเนนิธุรกจิ 

ทุกฝ่ายรับทราบทิศทางนโยบายในการด าเนินธุรกิจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เพ่ือจัดท าแผนธุรกิจของบริษัท และมีการจัดประชุมร่วมกับฝ่าย

บริหาร เพ่ืออนุมัติและวางแผนการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในปีนั้น ๆ 

การบริหารความเสี่ยง 

ระบุและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือจัดท า

การบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กรน าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

การมีส่วนร่วม 

ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานและสร้างการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความตั้งใจในการท างานและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร เน่ืองจากพนักงานเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรและ

เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

การน าไปปฏิบตั ิ

จัดให้มีการประชุมรายเดือนร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อติดตามงาน 

ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

หรือปรับแผนการด าเนินงานตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการท างานและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน 

การวัดผล 
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การด าเนินงานด้านความย่ังยืน 

มิติด้านเศรษฐกิจ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

มิติด้านสังคม 



มิติด้านเศรษฐกิจ 



การก ากับดูแลกิจการ 

หลักการก ากับดูแล

กิจการที่ด ี

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการ

เงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

ดูแลให้มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการ

ประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบ 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

และการบริหารบุคลากร 

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี

ประสิทธิผล 

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

ของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

ตระหนักถึงบทบาทแลความ

รับผิดชอบ ในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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ค าว่า "การก ากับดูแลกิจการ" มีชื่อเรียกอื่นที่อาจได้ยินในบริบทต่าง ๆ เช่น บรรษัทภิบาล หรือ Corporate 

Governance หรือ CG มีความหมายท านองเดียวกันคือ หมายถึง การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ จึงจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย มั่นใจว่า

คณะกรรมการท าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ซึ่งการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีจะต้องสะท้อนหลักการส าคัญดังต่อไปนี้ 

Responsibility มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

Equitable Treatment    
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม 

Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้แจงและ

อธิบายการตัดสินใจน้ันได้ 

Creation of Long-term 

Value    
วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรในระยะยาว 

Transparency มีความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Ethics  
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงบทบาทและ

ความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน

ขณะเดียวกันบริษัทค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อ

น าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน  

 คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ความซื่อสัตย์สุจริต และ

ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยยึดถือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดมั่นตามนโยบายการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทมีการ

สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตในองค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญในการก าหนดโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ

แผนงานท่ีส าคัญของบริษัท และจัดให้มีระบบจัดท ารายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการ

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแล

ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพ  

1.  

2.  

3.  

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และจัด

ให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรไว้อย่างชัดเจน 

4.  
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คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก ากับดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ังป้องกัน

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทในทางที่มิชอบ และก ากับดูแลให้การท าธุรกรรมกับ

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล 

6.  

5.  

คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการส่ือสารกับบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัด

ให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทันเวลา 

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีจ านวนและ

คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมท้ังจัดให้มีการก าหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม และมีการพัฒนาทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัท ต้องส่งเสริมให้มีการส่ือสารและเสริมสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในทิศทางท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งก ากับดูแลให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ต้องทบทวนการน าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ และก ากับ

ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญในการ

ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

7.  

8.  

9.  

 การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญในการ

ประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานทุกคน 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 การด าเนินธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้รับประกันภัย ซึ่งในบางครั้งมูลค่า

ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยนั้นๆ จะสามารถรับความ

เสียงภัยไว้เองได้ทั้งหมด ดังน้ัน บริษัทประกันภัยจึงต้องบริหารความเส่ียงโดยการท าประกันภัยต่อกับบริษัท

ประกันภัยต่อ บริษัทในฐานะบริษัทประกันภัยต่อจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน บริษัทมี

การท าประกันภัยต่อประเภทการคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Protection) กับบริษัท

ประกันภัยต่อต่างประเทศ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมหลักของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม 

ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการก่อจลาจล การก่อการร้าย การเกิดโรค

ระบาด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งความ

เชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทจึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้มั่นใจ

ว่ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทจะสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยไม่กระทบต่อผู้มีส่วน

ได้เสีย มีการซักซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจรวมทั้งกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภาวะวิกฤตเป็นประจ า

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการด าเนินงานของบริษัทจะพิจารณาต้นทุนของความเสี่ยงและ

เงินกองทุนควบคู่ไปกับต้นทุนในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย รวมถึงผลการรับประกันภัย ผลตอบแทนจากการ

ลงทุน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับ การบริหารความเส่ียงและเงินกองทุนยังถูกน าไปพิจารณาประกอบการ

ก าหนดงบประมาณ การจัดสรรเงินกองทุน การวัดผลประกอบการ และประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมหลักของ

บริษัท 

 และบริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการ

ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่จ าเป็นในการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่  

 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  

 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดร่วมกับคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือช่อง

ทางการขายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การขยายงานเข้าสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อและบริษัทประกันภัย เพื่อเพิ่มรายได้จาก

การรับประกันภัยและรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกันภัย  

 บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง บริษัทมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

โดยศึกษาและส ารวจเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย และความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก  

 แผนการด าเนินงานของบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายงานการประกันภัยส่วนบุคคลมากขึ้น บริษัทได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่าง

การพัฒนากรมธรรม์และการหาช่องทางการตลาดประเภทใหม่ๆ  ที่ส าคัญของบริษัท   เช่น   ประกันภัยโควิด -19, 

ประกันเสริมการประกันภัยรถยนต์ (Motor Add-on),  ประกันรถยนต์หรู (Motor High Sum) เป็นต้น  

 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างสม่ าเสมอในระยะยาว บริษัทมุ่งเน้นการรับงานที่มี

คุณภาพเพื่อให้สามารถรับเส่ียงภัยไว้เองให้ได้มากที่สุด มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ลดการรับ

ประกันภัยทรัพย์สินที่มีทุนประกันภัยต่อรายสูงและมีการกระจุกตัวของภัยสูง  และขยายการรับงานร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (Non-Conventional Product) ซึ่งเป็นงานท่ีมีทุนประกันภัยต่อรายต่ าและ มีการกระจายตัวของภัยสูง 

สร้างความสมดุลในพอร์ตการรับประกันภัยต่อ การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคู่ค้า ลูกค้า ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม 

ลดต้นทุนในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และลดต้นทุนในการแข่งขัน เพื่อให้บริษัท คู่ค้า และลูกค้ามีโอกาสในการ

สร้างผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน  

 นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การตลาด ช่องทางการจ าหน่าย กระบวนการท างาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลด

ต้นทุน เพ่ิมความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้บริษัทพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
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นอกเหนือจากการพัฒนาตลาดและ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า บริษัทมีการให้บริการแก่

ภาคธุรกิจประกันภัยที่ครบวงจร จากบริษัทใน

เครือที่ด า เนินธุรกิจให้บริการสนับสนุนการ

ปฏิบัติ งานที่ เกี่ ยว เนื่องกับธุรกิจประกันภัย 

(Service Provider) เ ช่ น  บ ริ ก า ร ด้ า น นั ก

คณิตศาสตร์ประกันภัย บริการบริหารจัดการค่า

สินไหมทดแทนการประกันสุขภาพให้กับบริษัท

ประกันภัยและอื่นๆ บริการจัดอบรม บริการ

แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริม

การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของบริษัท ก่อให้เกิด

การด าเนินงานที่คุ้มทุนและประหยัดโดยมุ่งเน้น

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต่ า จึง

เป็นการช่วยให้ต้นทุนของบริษัทประกันภัยให้

ลดลง  

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิจากการรับประกันภัยต่อตามประเภทสัญญา   

(หน่วย: ล้านบาท (ร้อยละ)) 
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การขยายตลาด 

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากตลาดต่างประเทศ โดยการขยายธุรกิจออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งธุรกิจการประกันภัยต่อและการบริการของบริษัทในเครือ 



นวัตกรรม 

บริษัทมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ

บริการรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งคิดเบี้ยประกันภัยตามระยะทางของผู้ขับขี่ หรือประกันภัย

ส าหรับการท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้แล้วยังได้น านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับ

การให้บริการเพื่อช่วยบริหารจัดการต้นทุนของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยกระดับการส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อาทิเช่น การน าเทคโนโลยีบลอคเชนและ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการค่า

สินไหมทดแทนส าหรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพ 

บริษัทได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รวมถึงการให้บริการผ่านบริษัทย่อยของบริษัท เช่น Reinsurance System, Accounting and Financial 

System ที่ช่วยให้พนักงานของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของบริษัทประกันวินาศภัย รวมไป

ถึงคลังความรู้ทั้งที่มาจากกลุ่มบริษัทและแหล่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เป็นต้น 

บริษัทมีหน้า เพจบน Facebook ชื่ อ  Thai Re Knowledge Center ซึ่ งรวบรวมความรู้ การ

เปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ และสิ่งที่น่าสนใจในธุรกิจประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ และพร้อม

เป็นคู่คิด คู่ค้า ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัย โดยสามารถ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiReKnowledgeCenter/ 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการ PAPERLESS-IT Management Service โดยปรับปรุงช่องทางการ

แจ้งความต้องการของพนักงานสมายังหน่วยงานของ IT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการใช้เอกสารที่เป็น

กระดาษ และก าลังด าเนินการจัดท าโครงการ e-wht โดยพัฒนาการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษีใน

รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (E-Withholding Tax) และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์             

(E-Receipt) เพ่ือลดปัญหาการน าส่งเอกสารให้ลูกค้าและคู่ค้า รวมไปจนถึงต้นทุนในการเก็บรักษาและ Filing  
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มิติด้านสังคม 



สิทธิมนุษยชน 

บริษัทก าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

ตามความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม 

หรือสถานะอื่นใด โดยก าหนดให้มีข้อบังคับในการบริหารบุคลากร  ระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 

Operating Procedure) ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากร ให้เป็นมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่ากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาพนักงาน  การว่าจ้างพนักงาน   การโอนย้าย  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน  การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  การพัฒนาพนักงาน  การบริหารการเติบโต

ในสายอาชีพ  การรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน  และการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน   

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจโดยตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สิน ทั้งยังดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการท างาน โดยบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้าน

สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

อายุ สีผิว การศึกษา ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท  

ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้อง  

1.  

2.  

3.  
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ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมความ

เสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้อง

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่ก าหนดไว้ (Whistleblowing)  

5.  

6.  

ผู้ท่ีกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการกระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยจะ

ถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามกฎระเบียบบริษัทต่อไป  

7.  

ใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

4.  
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การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 

คู่ค้า 

พันธกิจหลักของบริษัทคือ การสร้างคุณค่าให้กับคู่ค้า 

ผู้ถือหุ้น และพนักงานของเรา ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่

ส าคัญ บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดร่วมกับคู่ค้า

ด้วยการพัฒนาและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยประเภท

ใหม่ๆ ผ่านช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้น าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

บริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้กับคนไทยไป

พร้อมกัน 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญที่ยึดถือและรักษาไว้

ตลอดมาคือ การสร้างผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจให้

เติบโตอย่างสม่ าเสมอและมีฐานะการเงินที่มั่นคง มากกว่า

การก าหนดเป้าหมายด้านรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่อรับ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือ

หุ้น 

 พนักงาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนที่

ส าคัญอย่ างยิ่ งต่ อความส า เร็ จของบริษัท  จึ ง ได้ ใ ห้

ความส าคัญกับการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ พนักงาน 

ตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน จนออกจากงาน เช่น การท าสัญญาจ้าง

แรงงาน การมอบหมายงาน การควบคุมการท างาน การ

ทดลองงาน การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การ

จ่ายค่าจ้าง การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก าหนดไว้ในกฎระเบียบ

บริษัท เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบและความสัมพันธ์อันดี

ในการท างานร่วมกัน 
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การจ้างงาน 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทมีการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทุกคนมี

โอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ตามมาตรฐานของบริษัท 

และเม่ือผู้รับการคัดเลือก ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการดูแลผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และสามารถเทียบเคียงได้กับต าแหน่งในธุรกิจใกล้เคียงกัน 

 บริษัทมีการก าหนดกฎระเบียบของบริษัทที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น การว่าจ้าง ค่าจ้าง วินัยและ

การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง การร้องทุกข์ เป็นต้น โดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงสิทธิของตนเองที่พึงจะ

ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ้างงานผู้พิการเพื่อช่วยสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่า

เทียม 

การพัฒนาบุคลากร 
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การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดย

บริษัทได้จัดท าโครงการ Employee Engagement เพ่ือส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และในปี 

2564 บริษัทได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 Work From Home : ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทได้ให้พนักงานท างานที่บ้านเพ่ือ

ป้องกันการติดเชื้อจากการเดินทางและพบปะผู้คน ทั้งน้ี บริษัทยังได้มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   การพักช าระหนี้  การจัดหา

หน้ากากและเจลแอลกอฮอล์  รวมไปถึงการช่วยเหลือค่าอาหาร และค่าเดินทางแก่พนักงานท่ีมีความจ าเป็นที่

ต้องเข้ามาปฏิบัติงานท่ีส านักงานด้วย  

 Vaccine : บริการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็ม 1 - 3 ให้แก่พนักงานท่ีต้องการฉีดทุกคน เพื่อป้องกัน

พนักงานติดเชื้อไวรัส COVID-19  

 นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ที่จัดโดย บลจ.กรุงศรี โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรณรงค์ให้นายจ้างที่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสนับสนุนให้ลูกจ้างมีเงินเพียงพอไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ  
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การพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

บริษัทได้ค านึงถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยฝ่ายบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ร่วมกับหัวหน้าสายงานท าการวิเคราะห์จากการประเมินผลการท างานของพนักงาน โดยประเมินเป็นประจ า

ทุกปี เพื่อจัดหาหลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานที่เหมาะสมกับพนักงานใน

ต าแหน่งงานน้ันๆ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้ที่เกี่ยวกับสายงาน และความรู้ทั่วไป ในรูปแบบที่

หลากหลาย ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 3 ล้านบาท มี

พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งส้ิน 119 คน จากพนักงานทั้งหมด 125 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 

อบรมทั้งหมด 2,417 ชั่วโมง ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อพนักงานที่ได้รับการอบรมหนึ่งคน  

 เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ

รองรับความไม่แน่นอน ความผันผวน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันตามลักษณะ VUCA 

( V-Volatility ความผันผวน , U-Uncertainty ความไม่แน่นอน , C-Complexity ความซับซ้อน , A-Ambiguity 

ความคลุมเครือ)  บริษัทจึงก าหนดสมรรถนะของบุคลากรเป็นแบบ T-shaped Competency Model โดย

พนักงานจะไม่ได้มีแค่เพียงทักษะความช านาญเฉพาะด้านเท่าน้ัน แต่ควรมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน สามารถผนวก

องค์ความรู้และทักษะต่างๆ เข้ากันได้ดี โดยผสมผสานทักษะท้ัง Hard skills และ Soft Skills เข้าด้วยกัน และ

สามารถน าองค์ความรู้และทักษะต่างๆ เหล่านั้น มาปรับใช้ในการท างานที่มีลักษณะ VUCA ได้เป็นอย่างดี  โดย

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกทักษะที่ตนต้องการพัฒนาได้ด้วยตัวของพนักงานเอง ในรูปแบบการ

พัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) ที่มีทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน และออนไลน์หรือการ

พัฒนาที่ไม่ได้เกิดจากการฝึกอบรม เช่น การให้ท าโครงการ เป็นต้น  

 บริษัทยังสานต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยสร้างบรรยากาศให้เกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Knowledge Management (KM)  โครงการแลกเปลี่ยนการอ่าน

หนังสือ รวมไปถึงการสานต่อกิจกรรม Knowledge Sharing อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถ

แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ จากเพ่ือนพนักงาน และวิทยากรภายนอก ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ โดยไม่จ ากัดว่า

จะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร

สาขาวิชาท่ีจ าเป็นแก่พนักงานด้วย  

I  43 

 



สุขภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ

พนักงานก่อนเข้าท างาน และมีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีตามกลุ่มอายุ บริษัทสนับสนุนการออก

ก าลังกายแก่พนักงานด้วยการจัดให้มีห้องออกก าลังกายเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานออกก าลังกาย  

ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม

และเพ่ือช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น บริษัทจึงได้ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form 

Home) เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมีการออกก าลัง

กาย ผ่อนคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน

ในช่วงท างานที่บ้าน   

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมสภาพของอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งในปี 2564 ไม่มีพนักงานของบริษัทได้รับอุบัติเหตุ

จากการท างานจนถึงขั้นหยุดงาน 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  I  44 

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 



ในปี 2564 บริษัทได้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้ 

บริษัทมีส่วนร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมเป็นจ านวนเงินรวม 0.6 ล้านบาท ดังน้ี 

 บริจาคชุด PPE จากกิจกรรม “CSR THRE 10M STEPS” ให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ผ่านทาง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 จัดซื้อและบริจาคเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับ

สมาคมประกันวินาศภัย  

 จัดซื้อเครื่องถ่ายออกซิเจนไฮโฟลว ให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร 

 บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลราชวิถี 

 จัดซื้อชุด PPE ให้โรงพยาบาลสนาม 

 ร่วมบริจาคเงินกับมูลนิธิมาดามแป้ง เพ่ือเปิด Community Isolation  

 บริจาคเงินร่วมกับส านักงาน คปภ. เพ่ือจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม 

 ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกับส านัก คปภ. (งานการกุศล) 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

การด าเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยค านึงถึงความต้องการของสังคมเป็นหลัก ซึ่งการด าเนินธุรกิจดังกล่าวไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมใดๆ ทั้งส้ิน 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
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บริษัทมีเจตนาและมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจน ขาดแคลน แต่มีความต้องการที่

จะศึกษาต่อ เพื่อน าความรู้กลับไปช่วยครอบครัว ชุมชนและ

สังคมในที่สุด จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กใน

ชนบทที่ห่างไกลในจังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมปลาย รวมเป็น

เงินทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ในปี 2564 จ านวน 

0.5 ล้านบาท 

 



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ก าหนดค านิยาม กระบวนการ

ประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมการเกิดการทุจริตในบริษัท ตลอดจนมีการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันอย่างเป็น

รูปธรรม ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์

รัปชันแก่พนักงานทุกคน พร้อมสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง  

 ทั้ งนี้  ผู้ที่ สนใจสามารถอ่านนโยบายและมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชัน ได้บนเว็บ ไซต์บริษัท 

www.thaire.co.th หัวข้อการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อพึง

ปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน และรัฐ ในจริยธรรมทางธุรกิจ มาตั้งแต่ปี 2543 โดยก าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดหลักสุจริตธรรม ไม่ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปของขวัญหรือผลประโยชน์

อื่นๆ และจะต้องไม่ยอมปฏิบัติในสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตติดสินบน ไม่กระท าการหรือช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนการกระท าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือการกระท าการอันเกี่ยวกับ

ทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระท าอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมี

ส่วนในการยักย้ายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้มาเน่ืองจากการกระท าดังกล่าว 

 นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายการ

ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถตรวจสอบ

ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
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การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ประจ าปี 2564  

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์

รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการ

ประเมินปัจจัยต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

กับความเส่ียงที่ประเมินได้ มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นเป็น

ประจ าทุกไตรมาส 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังน้ี 

 จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ เช่น ระบบควบคุมภายใน ระบบบัญชี-

การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา เป็นต้น เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์

รัปชัน 

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการก ากับดูแล ควบคุม และติดตามรายงาน

ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงหลักในเรื่องต่างๆ รวมถึงการป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 

เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดให้มีรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกไตรมาส  

 จัดให้มีช่องทางส าหรับนักลงทุน บุคคลภายนอก และพนักงานบริษัท ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน/

แจ้งเบาะแสการกระท าผิด กฎหมาย บรรษัทภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องอื่นใด โดยบริษัทได้ก าหนด

นโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสของการกระท าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการ 

ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบายฯ ที่เพียงพอต่อความเสี่ยง กรณีที่เกิดเรื่องร้องเรียน บริษัทมี

การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับแจ้งเป็น

ความลับ และจะแจ้งผลการด าเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านนโยบายการดูแล

ข้อร้องเรียน/เบาะแสของการกระท าผิด  

 มีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน ทั้งบทลงโทษทางวินัยตั้งแต่การท าจดหมายตักเตือนจนถึงขั้นยกเลิก

สัญญาว่าจ้าง และการลงโทษตามกฎหมาย คือ การฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนได้

รับทราบเกี่ยวกับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากมีการฝ่าฝืน ผ่านช่องทางการสื่อสาร การอบรม ภายในบริษัท และ

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
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การส่ือสารและการฝกึอบรมพนักงาน 

 ในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน นโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสของการกระท าผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ให้กับพนักงาน

โดยการจัดอบรมขึ้นในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564 พร้อมการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต และประกาศทาง E-

mail ให้พนักงานรับทราบ  

 นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน 

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ส่งหนังสือถึงคู่ค้าเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดให้พนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม 
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แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

การทุจริต โดยฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย ท าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต และรายงาน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหากมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการด าเนินการตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความ

เหมาะสมของการปฏบิตัติามแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชันของบรษิัท  

 นอกจากนี้ บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และนโยบายการต่อต้านการทุจริต และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองต่อไป 



มิติด้านสิ่งแวดล้อม 



การบริหารจัดการพลังงาน 

บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และใช้ไฟเซ็นเซอร์บริเวณโงทางเดินและบันไดทุกชั้น ส่งผลให้ในปี 2564 อัตราการ

ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพนักงานบริษัท 1 คน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 14 

 

การบริหารการจัดการน้ า 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ทรัพยากรน้ า จึงได้รณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างประหยัด 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ในปี 2564 อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยต่อพนักงานบริษัท 1 คน ลดลงจากปี 2563 

ร้อยละ 15 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรกระดาษ 

บริษัทมุ่งมั่นลดการใช้กระดาษในกระบวนการท างานทุกฝ่ายทั่วท้ังองค์กร โดยเปลี่ยนมาจัดเก็บเอกสารใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จัดท าระบบงานเพ่ือใช้ในกระบวนการท างานต่าง ๆ มากขึ้น จัดส่ง E-mail แทนการ

ส าเนาส่งเอกสารออกไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อลดการใช้กระดาษ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 บริษัทมีมาตรการให้พนักงาน Work Form Home จึงท าให้อัตราการใช้กระดาษน้อยลง โดยในปี 

2564 อัตราการใช้กระดาษลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 40  

การด าเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อของบริษัทอาจมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่อย่างไรก็

ตามบริษัทยังคงส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงาน และ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไป

ด้วยความยั่งยืน 

บริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R ได้แก่ (1) Reduce ลดการใช้ (2) Reuse การใช้ซ้ า 

และ (3) Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งน้ี บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้อยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ  

ในปี 2564 บริษัทมีการด าเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ดังนี้  
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 



GRI Index 

GRI  

Standard 

Disclosure 

Page 

Omission/ Note 

SD Report 

Form 56-1  

One Report 

GRI 102: General Disclosure 

Organizational  Profile 

102-1 Name of the organization P.5 P.10   

102-2 Activities, brands, products, and services P.5 P.6-13  

102-3 Location of headquarters P.5 P.10  

102-7 Scale of the organization   P.98  

102-9 Supply chain P.10   

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain    P.8-9  

102-11 Precautionary Principle or approach   P.28-35  

102-13 Membership of associations     P.46 P.76  

Strategy  

102-14  Statement from senior decision-maker   P.1-2 P.3-5  

Ethics and integrity  

102-16  Values, principles, standards, and norms of behavior     

Company Website: https://

investor.thaire.co.th/storage/

content/corporate-

governance/20220104-thre-policy

-complaint-th.pdf 

102-17  Mechanisms for advice and concerns about ethics  P.47 P.77 

Company Website: https://

investor.thaire.co.th/storage/

content/corporate-

governance/20220104-thre-policy

-complaint-th.pdf 

Governance  

102-18  Governance structure    
P. 87, 232-

240, 91-95 
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GRI  

Standard 

Disclosure 

Page 

Omission/ Note 

SD Report 

Form 56-1  

One Report 

Stakeholder engagement  

102-40  List of stakeholder groups   P.11-12 
P.38-39,      

71-76 
 

102-42  Identifying and selecting stakeholders   P.11-12   

102-43  Approach to stakeholder engagement   P.11-12   

102-44  Key topics and concerns raised   P.11-12   

102-50  Reporting period    P.4   

102-51  Date of most recent report   P.4   

102-52  Reporting cycle   P.4   

102-53  Contact point for questions regarding the report   P.4   

102-55  GRI content index   P.51-52   

     

Energy  

302-1  Energy consumption within the organization   P.21, 50   

302-4  Reduction of energy consumption   P.21, 50   

     

Employment  

401-2  

Benefits provided to full-time employees that are not provided 

to temporary or part-time employees   
 P.98-100  

     

Occupational Health and Safety  

403-6  Promotion of worker health  P.44   

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  I  52 

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 




