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สารจากประธานกรรมการ 

 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจ

ประกันวินาศภัย เป็นผู้สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย  และการบริการที่
ครบวงจร  ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย  โดยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

พันธกิจของบริษัทจึงถูกก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ บริษัทมี  
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายเพ่ือ
รองรับการประกอบธุรกิจ ทั้งสามารถสร้างก าไรจากการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและบริการที่เป็นเลิศ โดยค านึงถึง
ความต้องการและพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นประการส าคัญ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นผู้น าตลาดประกัน
วินาศภัย ที่บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และตระหนักถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพ่ือสังคม 

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือน ามาใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใน
หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน คู่สัญญาทั้งหมดของบริษัท โดยยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดความ
ไว้วางใจ และเป็นที่เชื่อถือ สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
นอกจากนั้น ยังเป็นเงื่อนไขส าคัญอีกประการหนึ่งของการจ้างงาน ที่พนักงานทุกคนต้องท าความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกฎหมาย นโยบาย กฎระเบี ยบ 
ข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจที่ระบุไว้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารทุกคน จะให้ความกระจ่าง 
และแนะน าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือช่วยปูองกันการฝุาฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งยังเป็นความรับผิดชอบร่วมกันภายในบริษัทฯ และแสดงความพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ตรวจสอบความซื่อสัตย์ ความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน 

ในนามของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  
ทุกคน และพันธมิตรทุกฝุายที่ส่งเสริมให้เกิดประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ขอให้ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน สนับสนุนให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากประมวลจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม และความเชื่อมั่น
สูงสุดแก่บริษัทฯ และวงการประกันวินาศภัยสืบไป 

 
 

                                                                    
                                                                      (นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า) 
                                                                        ประธานกรรมการ 
 
 



จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  

 

 
 

 
สารบัญ 

เนื้อหา 
1. หลักการและเหตุผล ................................................................................................................................................ 1 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร .............................................................................................................. 1 
1.2 ค านิยาม ........................................................................................................................................................... 2 
1.3 ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย .................................................................................................................... 3 

1.3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ................................................................................................ 3 
1.3.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ................................................................................................. 4 
1.3.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน .............................................................................................. 4 
1.3.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ..................................................................................................... 5 
1.3.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ................................................................................................... 5 
1.3.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ................................................................................................. 6 
1.3.7 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า .................................................................................. 6 
1.3.8 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม .............................................................. 6 

2. หลักส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ.......................................................................................................................... 7 
2.1 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของข้อมูล.................................................................................... 7 
2.2 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลลับของบริษัท ............................................................................. 8 
2.3 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ .................................... 10 
2.4 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ................... 10 
2.5 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปกปูองดูแลทรัพย์สินของบริษัท ................................................................. 12 
2.6 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ................................................................................................... 12 
2.7 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ....................................................................... 13 
2.8 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ...................................................................... 14 
2.9 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ................................................................ 15 
2.10 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ....................... 15 
2.11 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ...................... 16 
2.12 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ......................................................................... 16 
2.13 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ......................................................... 17 
2.14 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ........................................... 18 

3. ข้อปฏิบัติตามและระเบียบปฏิบัติ ......................................................................................................................... 18 
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ............................................................................................... 19 



จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  

 

 
 

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ......................................................................................................... 19 
3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ........................................................................................................ 20 
3.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ................................................................................. 20 
3.5 การรายงานในกรณีท่ีสงสัยว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ......................................................................... 21 
3.6 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน .................................................................................................................................. 21 
3.7 การด าเนินการทางวินัย .................................................................................................................................. 21 
3.8 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตาม ........................................................................................................................... 21 

4. แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม...................................................................................... 22 

 



จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  

 

 

1 
 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Conduct) 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าความส าเร็จ ความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัท
นั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้น ภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 
เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของบุคคลเหล่านี้ จึงต้องยึดถือแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุก
ฝุายภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่
การปฏิบัติจริงทั่วทั้งบริษัท อาทิ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ การฝุาฝืน
จริยธรรมทางธุรกิจ อาจน ามาสู่การลงโทษทางกฎหมายและทางวินัย ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจนี้ขึ้น
เพ่ือถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร  
 

วิสัยทัศน์ ผู้น าทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ  1) เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 2) สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลก าไรด้วยการ

       บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ

       ให้บริการที่เป็นเลิศ และการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5) เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผู้ประสงค์อยากร่วมงานด้วย 
 

ค่านิยมองค์กร 
Customer Driven เป็นหนึ่งในใจ กระตือรือร้นให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ไม่ต้องรอ 

ให้บอก ตอบสนองทันทีอย่างรู้ใจ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ 

Unity น้ าหนึ่งใจเดียว ท างานร่วมกันอย่างทุ่มเทด้วยความไว้วางใจ โดยยึดถือความเป็นธรรม
เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร 

Professional เข้าใจ รู้จริง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่รับผิดชอบ มุ่งมั่นด าเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และ
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พัฒนาสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอยู่เสมอ 
Integrity ซื่อตรง ม่ันคง 

จริงใจ 
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาวินัย ยึดมั่นในความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

Digital Driven การขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยดิจิทัล 

มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและ ICT สามารถใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย สามารถ
เลือกใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแหล่งข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันภายใน
องค์กร 

 

1.2 ค านิยาม 
จริยธรรมทางธุรกิจ ความประพฤติท่ีดี จรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทก าหนดในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติ

แยกตามประเภทของเรื่อง เพ่ือให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัท อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงแบบทั่วทั้งบริษัทจนเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร (Core values) 

บริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  
คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  
ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก 

นับต่อจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง      
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝุายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า  

พนักงาน พนักงานประจ า พนักงานระหว่างทดลองงาน พนักงานชั่วคราว พนักงานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนของบริษัท 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 
(1) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัท และในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลให้ 
หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลตาม (1) 
(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลอ่ืนที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศก าหนด 
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ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษัทไม่ว่ าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น กรรมการ ผู้ ถือหุ้ น  พนักงาน ลูกค้า  
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
โดยทางสายเลือดหรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือ
เป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด 

ก า ร ใ ห้ สิ่ ง ข อ ง ห รื อ
ประโยชน์อ่ืนใด 
 

สินบน 

หมายถึง การให้สิทธิ พิ เศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรือประโยชน์  
อ่ืนใดเพ่ือเป็นสินน้ าใจ เป็นรางวัล หรือเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
 

การจูงใจหรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ หรือการให้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ทางการค้า ทางสัญญา ทางระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายหรือทางบุคคล 

 
1.3 ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย 

1.3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีนโยบายเพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกิจการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึด

หลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

ภายใต้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ด าเนินงานโดยสุจริตเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและ  
มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน 

4. จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
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6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการภายใต้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

7. รายงานสถานการณ์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อ
เหตุการณ ์

8. แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ  
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

9. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

10. จัดให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสในกรณีเกิดหรือสงสัยจะเกิดการทุจริต และการกระท าอ่ืนใดที่อาจกระทบต่อ
ชื่อเสียง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจัดให้มีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม 

11. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดท าข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

12. จัดให้มีหน่วยงานกลางเพ่ือประสานงานและรับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น 
 

1.3.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยทุกหน่วยงานที่ก ากับดูแล

องค์กร และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(สคส.) เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

1.3.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน  การพัฒนา

ศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนต าแหน่ง หรือแต่งตั้ง โยกย้าย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยจัดท าระเบียบปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเรื่องการ

ปรับค่าจ้างพนักงานและวิธีการประเมินผล 
2. ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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3. ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนอบรมล่วงหน้าตลอดปี
และจัดให้มีทุนการศึกษาส าหรับพนักงานแต่ละระดับ 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในบริษัท เช่น จัดให้มีการ
ซ้อมหนีไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกปี  จัดให้มีการท าความสะอาด
และฉีดยาฆ่าแมลงเป็นประจ า รวมทั้งจัดให้มีห้องพักและยาสามัญส าหรับการรักษาอาการปุวยไข้ใน
เบื้องต้น 

5. จัดให้มีช่องทางส าหรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และมีมาตรการเพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแส โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

1.3.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญา โดยยึดหลักความเสมอภาค สุจริตและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝุาย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบ
ข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทจะร่วมกันกับคู่ค้า 
คู่สัญญา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ท ากับคู่ค้า คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้า คู่สัญญาทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที 

 

1.3.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัทให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดนโยบายและแนวทางดังนี้ 
1. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
2. พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่มีคุณภาพและก าหนดเบี้ยประกันภัยโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้า เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผ่านช่องทางการขาย
ที่เหมาะสมกับลักษณะของกรมธรรม์  

3. เน้นการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว ทั้งในด้านการส ารวจภัย การตรวจสอบความเสียหาย และด าเนินการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดภายใต้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกัน
วินาศภัย ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน 
คปภ.) 

4. จัดให้มีหน่วยงานบริการลูกค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ โดย 
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บริษัทได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้า เพ่ือใช้ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการของ
บริษัท 

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ไม่น าข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปใช้ เพ่ื อ
ผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น 

6. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการ 
เปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยหรือประชาชนโดยรวม 

 

1.3.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 
บริษัทมีนโยบายที่จะด ารงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

ของเจ้าหนี้ในการช าระหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และจ่ายช าระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการจัดการด้านการเงินที่ชัดเจนและแจ้งให้เจ้าหนี้ทุกรายได้ทราบถึงรอบระยะเวลาในการวางบิลและ

การช าระเงินของบริษัท 
3. บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการช าระหนี้ให้ดีที่สุด รวมถึงการพิจารณา

ให้มีหลักประกันทางธุรกิจตามความเหมาะสม  
 

1.3.7 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทมุ่งมั่นและให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบการแข่งขัน โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังนี้ 
1. ด าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
2. หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต การใส่ร้ายปูายสี การสร้างข่าวที่เป็นเท็จ หรือการโจมตีคู่แข่งทางการค้าให้

เสื่อมเสีย 
3. ไม่ท าการตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ในลักษณะเป็นการลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 
4. ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

 

1.3.8 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (CSR) เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
2. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้คนไทยมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในส่วนที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และชุมชน 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับชั้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือ

ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
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4. ก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและการวัดผลในการลดการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟูา น้ า กระดาษ ฯลฯ 
อย่างจริงจัง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
2. หลักส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พึงศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียด และ
ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ด้วยความเต็มใจ กรณีมีข้อสงสัยให้ขอค าปรึกษาจากผู้บังคั บบัญชา ฝุายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือฝุายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ทั้งนี้ พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่สร้างบรรยากาศในที่ท างานโดยยึดหลักเมตตาธรรมและให้ความ
เข้าใจ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้ท าการละเมิด หรือละเว้นการปฏิบัติตาม
จริยธรรมทางธุรกิจ และกฎระเบียบซึ่งได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้ค าแนะน า และตักเตือนอย่างมีเหตุผลทันท่วงที ด้วย
ความสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  และไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียให้แก่
ตนเอง และบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ประกาศใช้
ภายในบริษัท หรือจากหน่วยงานก ากับ จริยธรรมทางธุรกิจ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบริษัทอย่ างเคร่งครัด 
โดยบริษัทก าหนดข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายเพื่อการจัดการองค์กร ดังนี้ 
 

2.1 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความเชื่อถือได้ของข้อมูล อันได้แก่ รายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี และ

ข้อมูลทางบัญชีและเอกสารประกอบรายการของบริษัททุกรายการ  สามารถลดอัตราความเสี่ยงของการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจผิดพลาดและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องแสดงข้อมูลที่
ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง และจัดท าขึ้นด้วยความซื่อสัตย์ สะท้อนความเป็นจริง และจัดเก็บ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก าหนด  

บริษัทก าหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของข้อมูล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลเก็บ
รักษาข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในความดูแลของตนไว้เป็นความลับ การฝุาฝืนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายและปัญหา
อ่ืน ๆ ตามมา รายงานและเอกสารที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในรูปของเอกสาร เทปวีดีโอ วีซีดี เทปบันทึกเสียง 
สื่อบันทึกข้อมูลด้วยแสง ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช เสียงบันทึก และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไฟล์ข้อมูลทั้งที่เก็บในแผ่นดิสเก็ท ยูเอสบี หรือในเซิร์ฟเวอร์ เทป และสื่ออ่ืน ๆ ที่บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัท ในฐานะพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถเคลื่อนย้าย ท าลายหรือแก้ไขเอกสารและข้อมูลเหล่านั้นก่อนครบ
ก าหนดการเก็บเอกสารที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบภายใน กฎระเบียบภายนอกต่าง ๆ และ
กฎหมายที่ก าหนดในเรื่องนี้ หากพบข้อบกพร่องในการเก็บรักษาข้อมูลหรือพบสิ่งผิดปกติในขั้นตอนใดทางบัญชี ควร
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แจ้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ หรือแจ้งฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้รับทราบทันที 
บริษัทก าหนดแนวทางเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของข้อมูล ดังนี้ 

1) ห้ามท าข้อมูลเท็จ ปกปิดข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนความจริง ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี 
รายการทางบัญชี รายงานและข้อมูลการปฏิบัติงานของบริษัทท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด 

2) ห้ามจัดท าหรือใช้บัญชีลับไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
3) หากได้รับการร้องขอจากบุคคลภายนอก คณะหรือตัวแทนจากบุคคลภายนอก เพ่ือขอข้อมูลทางบัญชี 

รายการทางบัญชี รายงานและข้อมูลการปฏิบัติหรือเอกสารที่เก็บรักษาไว้ของบริษัท ต้องปรึกษากับ
ฝุายกฎหมายของบริษัทก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือด าเนินการใด ๆ 

4) พึงระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอีเมล์ เป็นข้อมูลของบริษัท
เช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

5) ห้ามจ่ายเงินให้กับลูกค้า หรือคู่ค้า ในกรณีที่เป็นรายการที่ไม่เหมาะสมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการ
นั้น 

6) ห้ามช าระเงินสด ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการท าธุรกิจส าคัญหรือธุรกิจหลักของบริษัท 
7) รายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลรับทราบทันที เมื่อพบว่ามีการฝุาฝืนเกี่ยวกับ

การท าบัญชี หรือมีการจัดท ารายการทางการบัญชี รายงานและข้อมูลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ไม่
ถูกต้อง 

8) กรณีมีหน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายหรือค าร้องใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเงิน หรือรายการในบัญชี ให้
อ่านและตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายการหรือค าร้องขอมีข้อมูลสนับสนุน
ชัดเจน และได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามล าดับและมีการลงนามในเอกสารนั้นอย่าง
ถูกต้องแล้ว 

9) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานหรือรายการทางบัญชี ให้ปรึกษาฝุายบัญชี หรือที่ฝุายกฎหมายของ
บริษัท 

 

2.2 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลลับของบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

ยกเว้นข้อมูลที่ได้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 
ข้อมูลลับของบริษัท คือ ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่ง

อาจจะอยู่ในรูปข้อมูลจากการสนทนาในที่ประชุม ข้อมูลที่ปรากฏเป็นเอกสารต่าง ๆ หรือถูกบันทึกไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท ข้อมูลลับของบริษัท รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อ
ทางการค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แบบ หรือประเภทของประกันภัยต่าง ๆ ข้อมูลสถิติ   ซอฟท์แวร์ สูตรหรือเทคนิคเฉพาะ 
ตัวเลขทางการตลาด แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท เป็นต้น ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท หรือเป็นผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงมีหน้าที่ต้อง
รักษาและปกปูองมิให้ข้อมูลของบริษัท หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือของตน ถูกเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด และต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้บุคคลภายนอกมาใช้ข้อมูลลับของบริษัทไปแสวงหา
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ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน หรือน าไปใช้ โดยผิดกฎหมาย 
บริษัทก าหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลลับของบริษัท เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท 

อาจส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าของบริษัท หรือส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า บริษัท หรือการลงทุนใหม่ ๆ ของ
บริษัท ดังนั้น การขโมยข้อมูลลับของบริษัท จึงถือเป็นการกระท าความผิดอย่างร้ายแรง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัท มีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบทันที หากพบเห็นการกระท าใด ๆ ที่มีต่อข้อมูลลับของบริษัทในทางที่มิ
ชอบ 

บริษัทก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลลับของบริษัท ดังนี้ 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลลับทางธุรกิจ 
2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจแก่บุคคลอ่ืน 

ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้บุคคลภายนอกบริษัทรับทราบ 
3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะไม่เปิดเผย ให้ข้อมูล หรือส่งข้อมูลลับทาง

ธุรกิจของบริษัทโดยใช้เว็บไซต์สาธารณะ 
4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการได้มา ซึ่งข้อมูลโดยมิชอบ หากกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานได้รับข้อมูลดังกล่าว จะต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบโดยทันที 
5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลและตกลงรักษาความลับ

ของบริษัทที่ได้รับทราบ หรือได้มาในระหว่างเป็นพนักงานของบริษัทตลอดไป แม้จะเกษียณอายุ ลาออก 
หรือสิ้นสุดการท างานกับบริษัทไปแล้ว 

6) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท โดยขอ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจก่อนเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททุกครั้ง 

7) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะไม่ยุ่งเก่ียว หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ 

8) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบทันที หากพบเห็นการ
โจรกรรมข้อมูลของบริษัท 

9) หากมีข้อสงสัยประการใดเรื่องข้อมูลลับ ให้ขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลลับของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานผู้นั้น มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลของบริษัทได้จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยดี
แล้ว 

11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือใหส้ัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนได้ รวมทั้งห้ามสื่อสาร ตีพิมพ์ ประกาศทั้งภายนอก หรือ
ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร อันมีลักษณะเป็นการบิดเบือน 
ประสงค์ร้าย หรือท าลายชื่อเสียงของบริษัท บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดก็ตาม 
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2.3 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อาจเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผย  หรือเป็น

ข้อมูลของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อาจได้รับรู้ข้อมูลลับบางอย่างของ
บริษัท เช่น รู้ว่าบริษัทจะมีแผนควบรวมกิจการ ได้รับรู้เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด รู้ข้อมูลด้านการเงิน การด าเนินการ
ทางกฎหมาย การเลือกผู้มีส่วนได้เสีย หรือการตกลงเจรจาทางการค้าใด ๆ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็น “ข้อมูลส าคัญ” และมี

ผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หากผู้ใดแสวงห าประโยชน์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
เพ่ือให้ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้นั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลส าคัญ
ดังกล่าวจากบุคคลภายในบริษัท จะต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้หาประโยชน์ จากข้อมูลภายในของบริษัทด้วย
เช่นกัน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปูองกันและระมัดระวังมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมถึงห้ามเปิดเผยต่อเพ่ือน และบุคคลภายในครอบครัว เพราะบุคคล
เหล่านี้ อาจจะเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้กับผู้อื่นรับทราบได้ 

บริษัทก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ถือเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย และนโยบายของบริษัท และยังท าลายกลไกของตลาด
และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ยิ่งกว่านั้น ยังถือเป็นความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ฝุาฝืนจะถูกด าเนินการ
ทางวินัย ถูกเลิกจ้าง และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝุาฝืนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
(Trade Insider) บทลงโทษตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่มีผลกระทบกับตัวพนักงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน เช่น 
ครอบครัว เพ่ือน พนักงานคนอื่น และบริษัทด้วย 

บริษัทก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 
1) ห้ามมิให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงการลงทุน หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 
2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความ

จ าเป็นของการด าเนินธุรกิจโดยชอบ 
3) พึงระลึกไว้เสมอว่า ท่านอาจรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้น การสื่อสาร

และให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ท่านต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

4) ห้ามส่งข้อมูลภายในของบริษัทผ่านเว็บไซต์สาธารณะ และลงในกระดานข่าวทางอินเตอร์เน็ต 
5) ผู้บังคับบัญชา ต้องคอยสอดส่องและปูองกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ใดฝุาฝืนกฎหมายและนโยบายใน

เรื่องนี้ของบริษัท 
6) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โปรดขอค าแนะน าจาก ส านักเลขานุการบริษัท หรือฝุายก ากับ

และส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
 

2.4 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ในการท างานให้กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ และไม่ยอมให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพ่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิก



จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  

 

 

11 
 

ในครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน หรือคู่ค้าของตน โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือโอกาสต่างๆ จากการท างานในบริษัท หาก
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมี หรือ อาจมีผลประโยชน์ของตนขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร และชี้แจงรายละเอียดของการมี หรืออาจมีผลประโยชน์
ขัดแย้งให้ผู้บังคับบัญชาของตน หรือ ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลรับทราบ ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานต้องได้รับการอนุญาต
จากบริษัททุกครั้งที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน จะตัดสินใจด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทขึ้น 

บริษัทก าหนดนโยบายปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้น
ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางเก่ียวกับการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
กรรมการ ผู้บริหาร พึงหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรือเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ภายใต้เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศก าหนด ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

2. การรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของ

บริษัท หรือจากบุคคลอ่ืนใด อันเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่กู้ ให้กู้ หรือขอเรี่ยไรทรัพย์สินเงินทองจากลูกค้า หรือผู้ท าธุรกิจของ

บริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในฐานะลูกค้าปกติ 
3. การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ปฏิบัติงานให้กับผู้อื่น ท าธุรกิจภายนอก ท างานส่วนตัวหรือเข้าไปมี

ส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประกอบธุรกิจ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์โดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

4. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้า หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เว้นแต่ในโอกาสตามเทศกาลหรือตามประเพณีที่ส าคัญ ๆ แต่ไม่ควรจะมีมูลค่าสูง 
เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท บางครั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จ าเป็นที่จะต้องรับการเลี้ยง

รับรองทางธุรกิจจากคู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม พึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองจากผู้ที่
คาดหวังให้บริษัทให้งาน หรือ ให้การพิจารณาข้อเสนอของตนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทก าหนดแนวทางเก่ียวกับการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 
1) ให้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการให้ หรือ รับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองที่มีลักษณะไม่ปกติและมี

มูลค่าสูง ทั้งนี้ อาจจะเป็นการให้หรือรับสินบนทางธุรกิจได้ 
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2) หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว หรือมีส่วนในผลประโยชน์อ่ืนใดจากค่าใช้จ่ายของบริษัท ไม่ว่าจะ
ด าเนินการผ่านตัวแทน หรือหน่วยงานภายนอกก็ตาม 

3) ห้ามใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัท หรือต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
4) ไม่เบียดบังเวลา หรือใช้เวลาท างานของบริษัท ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่มิใช่กิจธุระของบริษัท 
5) อย่าใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งมิได้เปิดเผยทั่วไปแก่สาธารณชน แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรืออาจส่งผลเสีย

ต่อบริษัท 
6) หลีกเลี่ยงการลงทุน การด าเนินการ หรือท ากิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณของ

ท่านในการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท 
7) แจ้งให้บริษัทรับทราบ หากท่านมีการกระท าที่มีลักษณะเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือ

รายงานให้บริษัท หรือผู้บังคับบัญชารับทราบ หากพบเห็นการกระท าของผู้บริหาร หรือพนักงานที่อ าจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง 

 

2.5 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท มิให้

สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย ถูกท าลาย หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
ทรัพย์สินของบริษัท หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน เอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทาง

การเงินและบัญชี รายงานทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ยานพาหนะของบริษัท เป็นต้น 

ข้อมูลของบริษัทบางอย่าง เช่น บันทึก หรือรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้อง
ควบคุมมิให้ข้อมูล ซึ่งเป็นสาระส าคัญถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน ต่อหน่วยงานภายในอ่ืนๆ ของบริษัท หรือต่อ
บุคคลภายนอกที่มิได้เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพ่ือปูองกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ
ดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับด้วย 

บริษัทก าหนดแนวทางเก่ียวกับการปกปูองดูแลทรัพย์สินของบริษัท ดังนี้ 
1) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
2) ดูแลรักษาและปกปูองทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้ถูกท าลาย เสียหายหรือสูญหาย 
3) ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
4) กรณีทรัพย์สินของบริษัท เกิดความเสียหาย สูญหายหรือถูกท าลาย ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที 

 

2.6 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

และมีนโยบายที่จะให้สถานที่ท างานปราศจากการข่มขู่ คุกคาม และการเลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ความส าคัญในด้าน
แรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่แก้ไข และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หากรับทราบว่ามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือมีการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ เกิ ดขึ้นในบริษัท กรรมการ 
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ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่นิ่งเฉย หรือยอมให้พฤติกรรมดังกล่าวด าเนินต่อไป 
การคุกคามในสถานที่ท างาน ถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ และถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การคุกคามอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การคุกคามทางเพศ เกิดขึ้ นด้วยการใช้วาจาหรือกระท าการใด ๆ ที่มี
ลักษณะล่วงเกินทางเพศ ผู้อื่น การคุกคามอาจรวมถึงการกระท าใด ๆ ที่เป็นการโจมตี ใส่ร้ายปูายสี หรือแสดงการดูหมิ่น
ผู้อ่ืน รวมถึงการข่มขู่ เขียนข้อความและภาพวาด หรือเรียกผู้อ่ืนโดยใช้ถ้อยค าภาษาที่หยาบคาย การคุกคามนี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งขัดต่อกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 

การเลือกปฏิบัติ คือ การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปอย่างไม่เสมอภาค และหมายความรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคคล
หนึ่ง บุคคลใดเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้อ่ืน โดยน าเหตุผลความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา 
อายุ สถาบัน สีผิว การศึกษา ฐานะทางสังคม ความสัมพันธ์ส่วนตัว ฯลฯ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา ถือเป็นสิ่งที่ไม่
เป็นธรรม และเป็นพันธะของบริษัทที่จะต้องท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าในที่ท างานของบริษัท จะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อ
พนักงาน 

บริษัทก าหนดแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ

ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง 
2) ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน 
3) ควรน าค าถามหรือความกังวลใจเกี่ยวกับการข่มขู่ คุกคาม และการเลือกปฏิบัติมาปรึกษาผู้บังคับบัญชา 

ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือฝุายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
4) ควรให้ความเคารพและรักษามารยาทต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงผู้ที่มาติดต่อ

ธุรกิจกับบริษัท 
5) ห้ามใช้วาจา หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้อ่ืน   แม้จะเป็นการกระท า

โดยบริสุทธิ์ใจ ก็ต้องหยุดการกระท านั้นทันที หากเป็นการกระท าที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้อ่ืน 
6) หากถูกกระท าละเมิดหรือพบเห็นการกระท าละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าด้วยวาจาหรือพฤติกรรมใด ๆ 

อย่านิ่งเฉยและให้เตือนผู้กระท าด้วยความสุภาพให้หยุดการกระท านั้น 
7) โปรดหลีกเลี่ยงการล้อเลียน วิจารณ์ หรือเรียกบุคคลอ่ืน โดยใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 

 

2.7 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และได้ผ่านการรับรอง

จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยการบริหารจัดการและส่งเสริม
พฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้ประพฤติและปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติตามนโยบายปูองกันการทุจริต และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีแนวทาง
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้ 
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1) บริษัทก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือ
บริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ ให้กับลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานของ
รัฐหรือ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท 

2) บริษัทก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจ่ายค่าอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเสี่ยงสูงมากที่จะ
กลายเป็นการให้สินบน หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

3) บริษัทก าหนดให้มีการบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
สาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม ตามพันธกิจหลักของบริษัท 

4) บริษัทสามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริม
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 

5) บริษัทก าหนดห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และ
บริษัทไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

6) บริษัทก าหนดให้น านโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้
ผลตอบแทน 

7) บริษัทก าหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้
พนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

8) บริษัทก าหนดระบบควบคุมภายในโดยยึดเกณฑ์นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นหลัก เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

2.8 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทให้ความส าคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มท้ังภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องต่อบริษัทได้ โดยก าหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการ และมาตรการ
คุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจึงจัดท านโยบายการ
รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายัง 
บริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ 

 ทางไปรษณีย์ ฝุายตรวจสอบภายใน หรือ ฝุายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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 ทางโทรศัพท์ 
 

ส่วนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
เบอร์โทรศัพท์ 022903299 , 026654000 , 022903333 

 ทางอีเมล info@muangthaiinsurance.com  

 ทางออนไลน์ www.mticonnect.com (หัวข้อ ติดต่อเรา ร้องเรียน/แนะน าบริการ) 

  
และบริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้ร้องเรียนที่ได้พบเห็น หรือถูกกระท าจากการฝุาฝืนจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใต้นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ
บริษัท อนึ่ง ผู้ที่ใช้จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือข่มขู่ผู้อ่ืน หรือแพร่ข่าวลือ หรือเพ่ือต้องการท าลายชื่อเสียงผู้อ่ืน
โดยมิชอบ ผู้กระท าจะถูกด าเนินการทางวินัยจากบริษัท 
 

2.9 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
 ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ไม่
บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามวิถีการแข่งขันทางการค้าที่ดี  รวมถึงควบคุมให้พนักงาน 
ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ให้ร้ายบริษัทอ่ืน ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย เพ่ือรักษาภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทมีแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการ
แข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี และค านึงถึงการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายบริษัทอ่ืน รวมถึงไม่โจมตีคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากข้อมูลที่ชัดเจน 

2) บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนการร่วมมือกันกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค เช่น 
การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมประกันวินาศภัย เพ่ือรักษาภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ไม่ก่อให้เกิดการลดคุณภาพหรือการก าหนดราคาของสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม 

3) บริษัทควบคุมให้พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย รักษาข้อมูลความลับทาง
ธุรกิจของบริษัท ในระหว่างการติดต่อกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน และไม่แสวงหาข้อมูลความลับทาง
การค้าจากบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

 

2.10 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการรักษาความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

ท างาน และถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 
บริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 

1) ก าหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน 
หรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

mailto:info@muangthaiinsurance.com
http://www.mticonnect.com/
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2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
3) ก าหนดให้มีข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ

ท างานของสถานประกอบกิจการ 
4) ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น 

อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง 
5) ก าหนดแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานในทุกระดับชั้น 
6) วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับชั้น 
7) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแนวทาง

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานปีละครั้ง 
8) ก าหนดประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

 

2.11 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์และชื่อเสียงของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปกปูองข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศของบริษัท ให้พ้นจากเหตุละเมิดต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน (Integrity) หรือการรักษาความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ โดยบริษัทก าหนดให้จัดท านโยบายที่ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO27001 

บริษัทก าหนดแนวทางเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
1) ข้อมูลส าคัญของบริษัทจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้รับการรักษาความลับ

ตามการจ าแนกระดับชั้นความลับอย่างเหมาะสม และปกปูองจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  
2) บริษัทก าหนดและควบคุมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการฝึกอบรมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
3) บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4) บริษัทจัดให้มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางด้าน

ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลรักษาและทดสอบระบบ
อย่างสม่ าเสมอ 

5) บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการรายงาน สืบสวน รับมือและจัดการกับเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
อย่างเหมาะสม 

 

2.12 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัท ประกอบ

กับปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งระบบการสื่อสาร 
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รวมถึงระบบการท างานของบริษัท ท าให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อลูกค้าและ
ผู้ใช้บริการของบริษัทได้ หากมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ บริษัทจึงก าหนดให้จัดท านโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือจัดให้มีมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่
ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งเพ่ือปูองกันและเยียวยาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยบริษัทก าหนดแนวทางเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ 

1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเคร่งครัด 

2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเท่าที่จ าเป็นแก่
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัท โดยให้ความส าคัญกับความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

4) บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวด และปูองกันมิให้น าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือโดยมิได้รับอนุญาต หรือมิชอบด้วย
กฎหมาย 

5) ด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
6) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ค าแนะน าและตรวจสอบกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของบริษัท รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

2.13 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายล าดับรอง
และแนวทางปฏิบัติที่ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ก าหนดขึ้น บริษัทมุ่งมั่นในการ
ปูองกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง บริษัทจึงก าหนดให้จัดท านโยบายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงนโยบายล าดับรองและ
มาตรการต่างๆ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายดังนี้ 

 

1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด 

2) ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแ ต่
กระบวนการพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมการลูกค้า การประเมิน บริหารและบรรเทาความ
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เสี่ยง ประเภทธุรกรรม วิธีการ และขั้นตอนการรายงานธุรกรรมไปยังส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ส านักงาน ปปง.) วิธีการ ขั้นตอนและการจัดเก็บข้อมูลการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง การควบคุม
ภายใน รวมถึงการจ้างและฝึกอบรมบุคลากร 
 

2.14 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงก าหนดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (CSR) เป็น
บรรทัดฐานในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาพลังงาน และสิ่งแวดล้อม  
2) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในส่วนที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และชุมชน 
3) สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับชั้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือขับเคลื่อน

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
4) ก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและการวัดผลในการลดการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟูา น้ า กระดาษ ฯลฯ อย่าง

จริงจัง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

3. ข้อปฏิบัติตามและระเบียบปฏิบัติ 
บริษัทมีหน้าที่น าจริยธรรมทางธุรกิจมาบังคับใช้ภายในบริษัทให้เกิดประสิทธิผล และจัดท ากฎระเบียบและ

นโยบายภายในต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจนี้ รวมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยด าเนินการดังนี้ 

 

1) จัดท านโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน 
2) ก าหนดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมจริยธรรมทางธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านสื่อต่าง ๆ 

หรือจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมทางธุรกิจตามที่บริษัทก าหนด 
3) สร้างช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถรายงานต่อ

บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริษัท  เพ่ือขอค าปรึกษา แนะน า ร้องเรียน หรือรายงานการฝุาฝืนกับ
บริษัทได้ 

4) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและระเบียบที่
ประกาศใช้ภายในและท่ีออกโดยฝุายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
  หากมีการร้องเรียน หรือการรายงานผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ซึ่งพิจารณา
แล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล และได้ร้องเรียนโดยสุจริต บริษัทจะท าการสอบสวนหาความจริงในเรื่อง
นั้นอย่างรวดเร็ว และเป็นความลับ หากสรุปได้ว่าเรื่องที่ได้รับร้องเรียนหรือรายงานนั้น เป็นการฝุาฝืน
จริยธรรมทางธุรกิจ ประกาศ หรือค าสั่งของบริษัทจริง บริษัทจะด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่ฝุาฝืนตามความ
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เหมาะสม และหาแนวทางปูองกันการฝุาฝืน หากจ าเป็น บริษัทจะต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐให้รับทราบ
ด้วย 

5) จัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจทุก 2 ปีหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไป 

 

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างความ

เชื่อมั่น และดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
ตามกรอบของจริยธรรมทางธุรกิจ ให้มีเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ก ากับควบคุมดูแลให้
ฝุายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ให้ความยุติธรรมเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

4. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และท าหน้าที่ดูแลการจัดการกิจการ
ของบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ การตัดสินใจใด ๆ ทางธุรกิจ จะต้องพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มี
เพียงพอ และได้รับความเห็นชอบจากฝุายที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการบริษัท พึงระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีหน้าที่เปิดเผย
รายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของตน ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของบริษัท ตลอดจนไม่รับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท 
หรือจากบุคคลใด ๆ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่จากการเป็นกรรมการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในการได้มา หรือจ าหน่ายไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รับทราบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการที่ส าคัญ 

7. คณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่ด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 

8. คณะกรรมการบริษัท จะไม่น าข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองและเพ่ือผู้อื่น โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่จากการเป็นกรรมการบริษัท 

9. คณะกรรมการบริษัท จะไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ใด ๆ ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินการของบริษัท 

 

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร  
ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควรให้ค าปรึกษา และค าแนะน า แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ ปฏิบัติ

ตามจริยธรรมทางธุรกิจในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจมากขึ้น 
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ผู้บังคับบัญชา ควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนด าเนินการใดๆ ต่อไป  

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารทุกคน มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลัก
จริยธรรมทางธุรกิจและมีธรรมาภิบาล ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับ จึงมีหน้าที่เป็นผู้น าในการสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้
พนักงานทุกระดับชั้นร่วมมือกันปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา คอยให้
ค าแนะน าตักเตือน เช่น จัดให้มีการอบรม การสื่อสารในเรื่องกฎระเบียบ และให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ฝุาฝืน 
อนึ่ง หากผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการตามหน้าที่ที่จะต้องให้การฝึกอบรม สื่อสาร และด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่ฝุาฝืน 
อาจต้องถูกด าเนินการทางวินัยด้วยเช่นกัน 
 

3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน 
พนักงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้องเหมาะสม 
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  

พนักงาน พึงใช้วิจารณญาณที่ดีเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติในการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า โดย
ค านึงถึงผลกระทบและชื่อเสียงของบริษัท และการรักษากฎหมาย นโยบาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ เป็นประการส าคัญ 
พนักงาน จะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และรับผิดชอบต่อการกระท าและค าพูดของตนเอง
ที่ได้แสดงออกไป ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัท 

พนักงานมีหน้าที่อ่าน ศึกษา และท าความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโดยตรง ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ 
2) ให้ความร่วมมือในการสอบสวนและให้ข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งหรือ

สงสัยว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ รายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อบริษัท 

3) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
4) กรณีมีข้อสงสัยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ควรขอค าปรึกษาและขอค าแนะน าก่อนเริ่มด าเนินการใด 

ๆ จากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) หากพบการกระท าอันใดที่น่าสงสัยว่าเป็นการฝุาฝืนกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที 
 

3.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจในเนื้อหาของจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท   และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝุายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องอธิบายให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และ
สาระส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจก่อนลงนามรับทราบว่าจะปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม
ใด ๆ กับบริษัท 
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3.5 การรายงานในกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ 
หากพบ หรือทราบว่ามีพนักงาน ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ให้ค าปรึกษา หุ้นส่วนหรือบุคคล

ใดที่เก่ียวข้องกับบริษัท ได้ฝุาฝืนจริยธรรมทางธุรกิจข้อหนึ่งข้อใด ควรแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานฝุาย
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือฝุายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาลรับทราบ โดยสามารถรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล 
จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ภายใต้นโยบายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือให้บริษัทด าเนินการสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวต่อไป  
 

3.6 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  บริษัทจะให้ความคุ้มครองส าหรับผู้ร้องเรียนที่ได้พบเห็น หรือถูกกระท าจากการฝุาฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ 
รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใต้นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท 
อนึ่ง ผู้ที่ใช้จริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือข่มขู่ผู้อ่ืน หรือแพร่ข่าวลือ หรือเพ่ือต้องการท าลายชื่อเสียงผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ ผู้กระท าจะถูกด าเนินการทางวินัยจากบริษัท 
 

3.7 การด าเนินการทางวินัย 
การฝุาฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้กระท าและต่อบริษัท การฝุาฝืนในบาง

เรื่องอาจเป็นความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษด้วยการถูกปรับ จนถึงโทษจ าคุก และยังเป็นการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างบริษัทกับลูกค้า และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจท าให้บริษัทเสียหายได้ บุคคลใดที่ฝุาฝืนจริยธรรมทาง
ธุรกิจฉบับนี้ อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือ อาจถูกลงโทษทางวินัย จนถึ งขั้นเลิกจ้างได้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 

3.8 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตาม 
การละเมิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเว้น หรือไม่ด าเนินการ

ตามที่จริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้บางกรณี ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใน
กรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นด้วย 
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4. แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม 
 

 

 

หนังสือยินยอมปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 
Code of Conduct 

 
       ท าท่ี บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  
       วันที่ __________________________ 
 
ข้าพเจ้านาย /นาง/นางสาว  __________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________ ฝุาย ______________________________________ 
ส่วนงาน ________________________________________ รหัสพนักงาน _______________ 
ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าหนังสือฉบับนี้ ให้ ไว้แก่บริษัทฯ เ พ่ือแสดงว่า                    
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทดีแล้ว โดยขอให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฝุาฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้า
ยินดีให้บริษัทฯ ด าเนินการทางวินัย และทางกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ 
 

ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดี จึงได้ลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ไว้        
เป็นส าคัญ โดยขอมอบให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เก็บรักษาท้ังในรูปแบบเอกสาร และ/
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้าพเจ้า ยนิยอม
ไม่ยนิยอม  

ให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือคู่สัญญาที่มีอ านาจหน้าที่
ตามสัญญา สามารถท าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลตามเอกสาร
ฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักฐาน และ/หรือด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ได้
ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
                                                                     ลงชื่อ _________________________________ 
 
 

(                                                    ) 


