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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 
ของ บมจ. น าสินประกนัภยั 
ที่คณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ
ในวนัที่ 26 ตุลาคม 2558

และกรรมการผู้อ านวยการได้บรรยายสรุป
ในวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2558

บริษทัต้องมบีรรษทัภิบาล หมายถึง การด าเนินกจิกรรม
ภายใน และภายนอกองค์กร ทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสังคม เพือ่
ท าให้อยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข องค์กรทีม่ี
บรรษทัภิบาลย่อมไม่เอาเปรียบแรงงานลูกจ้าง ไม่ฉ้อโกงลูกค้า 
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม หรือท าร้ายชุมชน
โดยรอบ เป็นต้น

ความส าคญัของจรรยาบรรณธุรกจิ
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สังคมในความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของ
กจิการ จะพจิารณาตั้งแต่ผู้มส่ีวนได้เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มส่ีวนได้เสียนอกองค์กร

จรรยาบรรณธุรกจิกล่าวถึงข้อพงึปฏบัิติของบริษทั 
และของพนักงานทีม่ต่ีอผู้ส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ได้แก่ การ
ปฏบัิติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าเจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม เพือ่เป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษทัได้มข้ีอพงึปฏบิัติทีด่ีงาม อยู่ภายใต้
กฎระเบียบและกฎหมายและประพฤติตนอย่างมอือาชีพ มี
ความรับผดิชอบต่อเศรษฐกจิ และสังคมส่วนรวม มคีวาม
โปร่งใส และมคุีณธรรม ซ่ึงก่อให้เกดิความยัง่ยนืขององค์กร
ต่อไป
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1.  นโยบายและการปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น 

• ด าเนินธุรกจิให้มผีลประกอบการทีด่ี
• ปฏบิัติหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริต
• เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขนั

ฯลฯ

สาระส าคญัของจรรยาบรรณธุรกจิ

2.  การปฏิบัตต่ิอภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากบัดูแล

• สนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ

• ปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแลอย่าง
เคร่งครัด

ฯลฯ
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3. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
3.1 ข้อพงึปฏิบัตขิองบริษทัต่อพนักงาน

• ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน
• การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวลั และการลงโทษ ต้อง

กระท าด้วยความสุจริตและเหมาะสม
• ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน
• ส่งเสริมให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการพฒันาองค์กร
• จัดอบรมอย่างเพยีงพอแก่พนักงาน

ฯลฯ

3.2 ข้อพงึปฏิบัตขิองพนักงานต่อตนเอง

• ปฏบิัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต อตุสาหะ
• ต้องศึกษาหาความรู้และพฒันาตนเอง
• มทีศันคติทีด่ีต่อบริษทั เพือ่นร่วมงาน 

ผู้บังคบับัญชา  และผู้ทีเ่กีย่วข้องในธุรกจิ
• ปฏบิัติภายใต้กรอบศีลธรรมและประเพณทีี่ดีงาม
• ประพฤติปฏบิัติตามกฎระเบียบขององค์กร

ฯลฯ
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3.3 ข้อพงึปฏิบัตขิองพนักงานต่อผู้บังคบับัญชา
ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชา และผู้ร่วมงาน

• รับฟังค าแนะน าของผู้บังคบับัญชา รับฟังความคดิเห็น
ของผู้ใต้บังคบับัญชาเกีย่วกบังาน

• ปฏบัิติต่อผู้ใต้บังคบับัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม 
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการฝึกอบรม 

• งดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บังคบับัญชา หรือรับของขวญั
จากผู้ใต้บังคบับัญชา

ฯลฯ

4. นโยบาย และการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
4.1 ด้านการตลาด 

• ออกแบบการโฆษณา และเอกสารประชาสัมพนัธ์ให้มีความชัดเจน 

ไม่ช้ีน า ในทางทีผ่ดิ

• ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการทีถู่กต้อง เพยีงพอ แก่ลูกค้า

• จัดส่งกรมธรรม์ทีม่ีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

• มีขั้นตอนในการรับเร่ืองร้องเรียน

• ให้ความส าคัญกบับริการหลงัการขาย

ฯลฯ
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4.2 การรับประกนัภยั 

• ตรวจสอบข้อมูลประวตัิการเอาประกนัภัย ก่อนพจิารณารับ
ประกนัภัย

• จัดให้มรีะบบการควบคุมการสะสมภัย

• จัดท าและจัดส่งกรมธรรม์ด้วยความถูกต้องรวดเร็วคนืเบีย้ฯ 
ภายใน 15 วนั นับแต่กรมธรรม์ประกนัภัยส้ินผลบังคับ

• ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งใบเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั นับจากวนัทีก่รมธรรม์หมดอายุ

ฯลฯ

4.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

• ก าหนดล าดับขั้นผู้มอี านาจพจิารณาอนุมตัิค่าสินไหมทดแทน
• ยนืยนัการรับเร่ืองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 3 วนั

ท าการ นับจากวนัทีไ่ด้รับเร่ืองและหากต้องการข้อมูลเพิม่เติม
ภายใน 7 วนัท าการ

• แจ้งความคบืหน้าให้ผู้เอาประกนัภัยทราบเป็นระยะ
• แจ้งข้อสรุปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา

ประกนัภัยทราบโดยเร็ว
ฯลฯ
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4.4 กระบวนการขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 1

• ตอบรับเร่ืองร้องเรียน ภายใน 3 วนัท าการ

• หากต้องการข้อมูล จะขอข้อมูลภายใน 7 วนัท าการ

• รีบด าเนินการโดยเร็วทีสุ่ด

• หากต้องใช้เวลานานขึน้ จะติดต่อผู้เอาประกนัภัย และ
รายงานความคบืหน้าภายใน 14 วนัท าการ นับจากวนั
สุดท้ายทีไ่ด้ติดต่อผู้เอาประกนัภัย

ขั้นตอนที่ 2
• ในกรณทีีผู้่เอาประกนัภัยไม่พอใจในการแก้ปัญหาเร่ือง

ร้องเรียน ผู้เอาประกนัภัยสามารถน าเสนอเร่ืองโดยตรงไปที่
กรรมการผู้อ านวยการของบริษทั

• แจ้งให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงผลอทุธรณ์ภายใน 14 วนัท า
การ

ขั้นตอนสุดท้าย

ในกรณทีีผู้่เอาประกนัภัยยงัไม่พอใจในการอทุธรณ์ จะ
เสนอให้ผู้เอาประกนัภัยน าเร่ืองเข้าอนุญาโตตุลาการต่อไป
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5. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า
5.1 ข้อพงึปฏิบัตขิองบริษทัต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

• ปฏบัิติต่อคู่ค้า และเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

• ปฏบิัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่าง
เคร่งครัด

• ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจริต

ฯลฯ

5.2 ข้อพงึปฏิบัตขิองพนักงานต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

• ละเว้นการเรียก รับ หรือยนิยอมทีจ่ะรับเงิน ส่ิงของ หรือ
ประโยชน์อืน่ใดจากคู่ค้าทางธุรกจิกบับริษทัฯ

• ปฏบัิติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค   

• รักษาความลบัของคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

• จัดประชุม ฝึกอบรมให้คู่ค้าตามสมควร หรือตามจ าเป็น

ฯลฯ
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6. การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

• ประพฤติภายใต้กติกาการแข่งขนัทีด่ี
• ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวธิีการที่

ไม่สุจริต
• ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ฯลฯ

7. นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม และส่วนรวม

• รับผดิชอบ และยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
• ด าเนินกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสม า่เสมอ
• ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมปีระสิทธิภาพต่อ

เหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั

ฯลฯ
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8. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
• กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั

ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เพือ่ประโยชน์ตนเอง ผู้อืน่ หรือบริษทั

• ละเว้นการรับของขวญั ของก านัล หรือเงินสนับสนุนจาก
ลูกค้า หรือคู่ค้า ทีม่มูีลค่าเกนิกว่า 2,000 บาท

• การให้ของขวญั ของก านัล การเลีย้งรับรอง ต้องมมูีลค่าไม่
เกนิกว่า 5,000 บาทต่อคร้ัง และต้องเป็นการให้ในนามของ
บริษทัเท่าน้ัน

ฯลฯ

9. บทลงโทษ 

บริษทัถือว่าจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็น
เร่ืองส าคญัเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนต้องปฏบิัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตาม
ถือเป็นการกระท าผดิ บริษทัจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบ
ข้อบังคบับริษทั และ/หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง


