บริ ษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
ประกาศ
เรื อง จริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Code of Ethics)
1. พฤติบัญญัติ (Code of Conduct)
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน พึ งใส่ ใจเสมอว่า เราควรจะต้อง
1.1 ประพฤติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี มี ห น้า ที ' แ ละความรั บ ผิด ชอบปฏิ บ ตั ิ ต วั ตามกฎหมายของแผ่น ดิ น
หมัน' ประกอบกรรมดี ต่อสังคม
1.2 ประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่างที' ดี ดํารงไว้ซ' ึ งชื' อเสี ยง และยึดถื อกฎข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.3 ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้บ รรลุว ตั ถุป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ฯ โดยคํา นึ ง ถึ งข้อ พึ ง ปฏิ บ ตั ิ ข องการจัด การที' ดี (Code of
Best Practice) ของบริ ษทั ฯ ละเว้นการใช้อาํ นาจ หน้าที' เพื' อผลประโยชน์ส่วนตน
2. ข้ อพึงปฏิบัติของการจัดการทีดี (Code of Best Practice)
นอกเหนื อจากพฤติ บญ
ั ญัติ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ควรคํานึ งถึ งข้อพึ งปฏิ บตั ิ ของการจัดการที' ดี
ซึ' งกําหนดไว้เป็ นมาตรฐานด้วย ดังต่ อไปนีH
2.1 ข้ อพึงปฏิบัติเกียวกับการจัดการทัวไป
2.1.1 พึ งรําลึ กเสมอว่า การปฏิ บตั ิ หน้าที' ของตนนัHนมิ ใช่ มีพนั ธะและความรั บผิดชอบต่ อบริ ษทั ฯ
หัวหน้างาน กรรมการ และผูถ้ ื อหุ ้นที' เป็ นเจ้าของเท่านัHน หากยังมี หน้าที' รับผิดชอบต่ อลูกค้า
ผูร้ ่ วมงานและสังคม ดังนัHนจึ งต้องคํานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุ กกลุ่มดังกล่าวเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ การทัHงปวง
2.1.2 พึ งรับผิดชอบในผลงานของตน และของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
2.1.3 พึ งใฝ่ หาปรับปรุ ง เพิ'มพูนความรู ้ ความสามารถของตน และพยายามศึ กษาวิทยาการหรื อ
วิชาการแบบต่างๆ อยู่เสมอ
2.1.4 ไม่มุ่งร้าย ทําลาย หรื อบัน' ทอนทัHงทางตรงหรื อทางอ้อมต่ อเกี ยรติ คุณความก้าวหน้า หรื อธุ รกิ จ
ของผูอ้ ื' น
2.1.5 ในการติ ดต่ อ และปฏิ บตั ิ ต่อผูอ้ ื' นควรประกอบด้วยคุณธรรมและมนุ ษยธรรม ตระหนักถึ ง
ศักดิP ศรี และความเสมอภาคส่ วนบุ คคล เมื'อถูกขอร้ องให้แสดงความคิ ดเห็ นในงานของตน พึ ง
ให้ความคิ ดเห็ นเที' ยงตรง และเชื' อถือได้

-22.2 ข้ อพึงปฏิบัติเกียวกับองค์ การธุ รกิจ
2.2.1 พึ งปฏิ บตั ิ หน้าที' ที'ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายโดยความซื' อสัตย์สุจริ ต
จงรั กภักดี ด้วยวิจารณญาณที' ดีและมิ ให้เสื' อมเสี ยต่อภาพพจน์หรื อเกี ยรติ คุณขององค์การธุ รกิ จ
นัHน
2.2.2 ควรวางแผนงาน กําหนดและวิเคราะห์เป้ าหมายในการปฏิ บตั ิ หน้าที' ของหน่ วยงานทัHงของ
ตนเอง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื' อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคํานึ งถึ งคุณธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชี พต่ างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร
2.2.3 ใช้ความเป็ นผูน้ าํ ประสานงาน และดําเนิ นการโดยใช้ความรู ้ ความสามารถในวิชาชี พของทุ ก
คนที' มีอยู่ เพื'อความสัมฤทธิP ผลขององค์การธุ รกิ จมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนโดยลําพัง
2.2.4 พึ งเสริ มสร้ างการปฏิ บตั ิ หน้าที' โดยมีระบบการดําเนิ นงานที' มีมาตรฐานและการควบคุ มที' ดี โดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที' ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที' เพียงพอและมี หลักฐานที'
สามารถอ้างอิ งได้
2.2.5 พึ งส่ งเสริ มให้มีการติ ดต่อประสานงานและเสริ มสร้างบรรยากาศของการทํางานที' ดี มีระเบี ยบ
วินัยทัHงภายในองค์การธุ รกิ จและภายนอกด้วย
2.2.6 พึ งเคารพ “ข้อมูลอันเป็ นความลับ” ซึ' งได้รับทราบมาโดยตําแหน่ งหน้าที' และไม่ใช้ขอ้ มูลนัHน
มาสู่ องค์การธุ รกิ จที' ตนกําลังปฏิ บตั ิ งานอยู่ หรื อองค์การธุ รกิ จที' เคยปฏิ บตั ิ งานมาก่ อน
2.2.7 เมื' อมี ผลประโยชน์ส่วนตนอื'นใดนอกเหนื อไปจากที' ได้รับจากองค์การธุ รกิ จนัHน ควรเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งทัHงหมดต่ อ ผูบ้ งั คับบัญชา ทันที ไม่ควรเกี' ยวข้องกับกิ จการอื'นใดอันอาจขัด
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื ออาจบัน' ทอนประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ หน้าที' ของตน
2.2.8 พึ งหามาตรการที' ถูกต้องและเหมาะสมเพื' อการป้ องกันและให้ความปลอดภัยต่ ออาคาร
ทรั พย์สิน และกรรมวิธีซ' ึ งอยู่ในความรั บผิดชอบของตน
2.2.9 ในการจะกล่าวหรื อให้ขอ้ ความอันใดต่อสาธารณชน จะต้องชีH แจงข้อมูลต่ อไปนีH อย่างชัดแจ้ง
ก.) กล่าวในฐานะส่ วนตัว หรื อตําแหน่ งหน้าที' อื'นใด
ข.) เมื' อข้อความหรื อข้อคิ ดเห็ นนัHนอาจเกิ ดผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มหนึ' งกลุ่มใด ซึ' ง
ตนมี ส่วนได้เสี ยรวมอยู่ดว้ ย
2.3 ข้ อพึงปฏิบัติต่อบุคคลอืนๆ ในองค์ การธุ รกิจ
2.3.1 ควรพยายามหลี กเลี'ยง และขจัดการเข้าใจผิดในปั ญหาอันสื บเนื' องจากเรื' องแรงงานสัมพันธ์
ซึ' งจะก่ อให้เกิ ดความบาดหมางต่ อองค์การธุ รกิ จ หรื อระหว่างบุคคล
2.3.2 พึ งกระทําต่ อผูร้ ่ วมงานโดยปราศจากอคติ ช่ วยเสริ มสร้างการทํางานเป็ นที มและเสริ มสร้าง
ความสามัคคี ในหมู่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ด้วยกัน
2.3.3 พึ งเอาใจใส่ ต่อความเป็ นอยู่และทุ กข์สุขของผูร้ ่ วมงานอื' น โดยคํานึ งถึ งการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ขเป็ นสําคัญ

-32.3.4 ต้องให้แน่ ใจว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน เข้าใจและสํานึ กในสิ ทธิ หน้าที'
และความรั บผิดชอบของตนและของบุคคลอื' น
2.3.5 พึ งพิ จารณาถึ งความรู ้ความสามารถ และส่ งเสริ มพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที' จะมีโอกาสได้เลื' อน
ตําแหน่ งหน้าที' ที'สูงขึH น ทัHงนีH รวมถึ งตําแหน่ งของตน
2.4 ข้ อพึงปฏิบัติเกียวกับลูกค้ า คู่แข่ งขัน และรั ฐ
2.4.1 พึ งปฏิ บตั ิ หน้าที' ดว้ ยความซื' อสัตย์สุจริ ต และมี จริ ยธรรมในการดําเนิ นงานที' เกี' ยวข้องกับลูกค้า
คู่แข่ งขัน และสังคม
2.4.2 พึ งปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิ บตั ิ จงหลี กเลี' ยงการกระทําที' ไม่สมควร เช่ น
รวมพวกกันกําหนดราคา ยื'นเสนอราคาโดยสมยอมรู ้เห็ น หรื อตกลงแบ่ งปั นส่ วนงานนัHนๆ
มาก่ อน หรื อใช้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับของลูกค้าเพื' อประโยชน์ของบุคคลที' สาม
2.4.3 หาแนวทางส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี และยัง' ยืนระหว่างบริ ษทั ฯ กับคู่คา้ ให้เป็ นไป
ด้วยดี ประกอบด้วย ไมตรี จิต และความพึ งพอใจด้วยกันทุ กฝ่ าย นํามาซึ' งบริ การที' มีคุณภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ ว ตรงความต้องการและประหยัด
2.4.4 ห้ามมิ ให้เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที' ตนได้ล่วงรู้ มาเนื' องจากการดําเนิ นธุ รกิ จ อันเป็ นข้อมูลที'
ตามปกติ วิสัยจะพึ งสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรื อเป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้าที' ตามกฎหมาย หรื อเป็ นการเปิ ดเผยเพื'อประโยชน์ต่อธุ รกิ จประกันภัยหรื อ
ประชาชนโดยรวม
2.4.5 ต้องแน่ ใจว่า ข่าวหรื อข้อความที' จะแสดงออกสู่ ภายนอกเป็ นไปอย่างชัดแจ้ง ตรงไปตรงมา
ไม่ก่อให้เกิ ดการแนะแนวที' ผิดวัฒนธรรมศี ลธรรมอันดี งาม ต้องเคารพนับถื อในเกี ยรติ ส่วน
บุ คคล
2.4.6 ต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายที' ดีของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักสุ จริ ตธรรม ไม่ให้หรื อรั บสิ นบนไม่ว่าจะ
เป็ นในรู ปของขวัญหรื อผลประโยชน์อื'นๆ และจะต้องไม่ยอมปฏิ บตั ิ ในสิ' งที' อาจจะก่ อให้เกิ ด
การทุ จริ ตติ ดสิ นบน ไม่กระทําการหรื อช่ วยเหลื อหรื อสนับสนุ นการกระทําอันเป็ นความผิด
ตามกฎหมายและประกาศที' เกี' ยวข้อง หรื อการกระทําการอันเกี' ยวกับทรั พย์โดยทุ จริ ต หรื อ
การกระทําอันเป็ นภัยต่อเศรษฐกิ จหรื อความมัน' คงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิ ดหรื อมี ส่วน
ในการยักย้ายหรื อจําหน่ ายทรัพย์สินที' ได้มาเนื' องจากการกระทําดังกล่าว
2.4.7 พึ งหลี กเลี'ยงการกระทําใดๆ ในอันที' จะเป็ นการบัน' ทอนชื' อเสี ยงของคู่แข่ งขัน

-42.5 ข้ อพึงปฏิบัติเกียวกับสภาวะแวดล้ อม
2.5.1 จงหาทางใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที' สุดโดยให้สูญเสี ยน้อยที' สุด และ
พยายามหาสิ' งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ท'ี นาํ มาใช้ โดยคํานึ งถึ งสภาวะแวดล้อมทัHงใน
ปั จจุ บนั และอนาคต
2.5.2 พึ งพยายามหาวิธีนาํ ของใช้แล้วจากสถานประกอบการมาปรั บปรุ งอี ก
2.5.3 พึ งอนุ รักษ์ปรั บปรุ งบํารุ งรั กษาซึ' งอาคาร สถานที' และสิ' งแวดล้อมให้ดีขH ึ น ให้อยู่ในสภาพที'
เรี ยบร้ อย งดงาม และถูกสุ ขลักษณะ
2.5.4 พึ งรั กษาและปรั บปรุ งมาตรฐานความปลอดภัย เพื'อขจัดอุปัทอันตรายอันอาจเกิ ดต่ อสถานที'
และสภาวะแวดล้อมให้เหลื อน้อยที' สุด

