
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด ((มหาชนมหาชน))  
  

ประกาศประกาศ  
  

เรื�อง  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of  Ethics) 
 
1.  พฤติบัญญัติ (Code of  Conduct) 

กรรมการ  ผูบ้ริหารกรรมการ  ผูบ้ริหาร    และพนักงานทุกคนและพนักงานทุกคน  พึงใส่ใจเสมอว่า  เราควรจะตอ้ง 
1.1 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน ้าที'และความรับผิดชอบปฏิบตัิตวัตามกฎหมายของแผ่นดิน            

หมั'นประกอบกรรมดีต่อสังคม 
1.2 ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที'ดี  ดาํรงไวซึ้' งชื'อเสียง  และยึดถือกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
1.3 ปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  โดยคาํนึงถึงขอ้พึงปฏิบติัของการจดัการที'ดี (Code of  

Best  Practice)  ของบริษทัฯ  ละเวน้การใช้อาํนาจ  หน้าที'  เพื'อผลประโยชน์ส่วนตน 
 

2.  ข้อพึงปฏิบัติของการจัดการที�ดี  (Code of  Best  Practice) 
นอกเหนือจากพฤติบญัญติั  กรรมการ  ผูบ้ริหารกรรมการ  ผูบ้ริหาร    และพนักงานและพนักงาน ควรคาํนึงถึงขอ้พึงปฏิบติัของการจดัการที'ดี 

     ซึ' งกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานดว้ย  ดงัต่อไปนีH  
 

2.1  ข้อพึงปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดการทั�วไป 
2.1.1 พึงราํลึกเสมอว่า   การปฏิบติัหน้าที'ของตนนัHนมิใช่มีพนัธะและความรับผิดชอบต่อบริษทัฯ 

หัวหน้างาน  กรรมการ  และผูถื้อหุ้นที'เป็นเจา้ของเท่านัHน หากยงัมีหนา้ที'รับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ผูร่้วมงานและสังคม  ดงันัHนจึงตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าวเป็น
แนวปฏิบติัการทัHงปวง 

2.1.2 พึงรับผิดชอบในผลงานของตน  และของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 
2.1.3 พึงใฝ่หาปรับปรุง เพิ'มพูนความรู้ความสามารถของตน และพยายามศึกษาวิทยาการหรือ

วิชาการแบบต่างๆ อยู่เสมอ 
2.1.4 ไม่มุ่งร้าย ทาํลาย หรือบั'นทอนทัHงทางตรงหรือทางออ้มต่อเกียรติคุณความกา้วหนา้ หรือธุรกิจ

ของผูอื้'น 
2.1.5 ในการติดต่อ  และปฏิบติัต่อผูอื้'นควรประกอบดว้ยคุณธรรมและมนุษยธรรม  ตระหนักถึง

ศกัดิP ศรีและความเสมอภาคส่วนบุคคล เมื'อถูกขอร้องให้แสดงความคิดเห็นในงานของตน พึง
ให้ความคิดเห็นเที'ยงตรง  และเชื'อถือได ้
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2.2  ข้อพึงปฏิบัติเกี�ยวกับองค์การธุรกิจ 
2.2.1 พึงปฏิบติัหนา้ที'ที'ไดรั้บมอบหมายตามนโยบายอนัชอบดว้ยกฎหมายโดยความซื'อสัตยสุ์จริต 

จงรักภกัดี  ดว้ยวิจารณญาณที'ดีและมิให้เสื'อมเสียต่อภาพพจน์หรือเกียรติคุณขององค์การธุรกิจ
นัHน 

2.2.2 ควรวางแผนงาน  กาํหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ที'ของหน่วยงานทัHงของ
ตนเอง  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื'อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยคาํนึงถึงคุณธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรมขององค์กร 

2.2.3 ใชค้วามเป็นผูน้าํ  ประสานงาน  และดาํเนินการโดยใชค้วามรู้ความสามารถในวิชาชีพของทุก
คนที'มีอยู่  เพื'อความสัมฤทธิP ผลขององค์การธุรกิจมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนโดยลาํพงั 

2.2.4 พึงเสริมสร้างการปฏิบติัหน้าที'โดยมีระบบการดาํเนินงานที'มีมาตรฐานและการควบคุมที'ดี โดย
ใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มที'ดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยขอ้มูลที'เพียงพอและมีหลกัฐานที'
สามารถอา้งอิงได ้

2.2.5 พึงส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงานที'ดี มีระเบียบ
วินัยทัHงภายในองค์การธุรกิจและภายนอกดว้ย 

2.2.6 พึงเคารพ “ขอ้มูลอนัเป็นความลบั” ซึ' งไดรั้บทราบมาโดยตาํแหน่งหน้าที' และไม่ใชข้อ้มูลนัHน
มาสู่องค์การธุรกิจที'ตนกาํลงัปฏิบติังานอยู่  หรือองค์การธุรกิจที'เคยปฏิบติังานมาก่อน 

2.2.7 เมื'อมีผลประโยชน์ส่วนตนอื'นใดนอกเหนือไปจากที'ไดรั้บจากองค์การธุรกิจนัHน  ควรเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงทัHงหมดต่อ  ผูบ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชา  ทนัที  ไม่ควรเกี'ยวขอ้งกบักิจการอื'นใดอนัอาจขดั
ผลประโยชน์กบั  บริษทัฯบริษทัฯ  หรืออาจบั'นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที'ของตน 

2.2.8 พึงหามาตรการที'ถูกตอ้งและเหมาะสมเพื'อการป้องกนัและให้ความปลอดภยัต่ออาคาร 
ทรัพยสิ์น  และกรรมวิธีซึ' งอยู่ในความรับผิดชอบของตน 

2.2.9 ในการจะกล่าวหรือให้ขอ้ความอนัใดต่อสาธารณชน  จะตอ้งชีH แจงขอ้มูลต่อไปนีH อย่างชัดแจง้ 
ก.) กล่าวในฐานะส่วนตวั  หรือตาํแหน่งหน้าที'อื'นใด 
ข.) เมื'อขอ้ความหรือขอ้คิดเห็นนัHนอาจเกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มหนึ' งกลุ่มใด ซึ' ง

ตนมีส่วนไดเ้สียรวมอยู่ดว้ย 
 

2.3   ข้อพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื�นๆ  ในองค์การธุรกิจ 
2.3.1 ควรพยายามหลีกเลี'ยง  และขจดัการเขา้ใจผิดในปัญหาอนัสืบเนื'องจากเรื' องแรงงานสัมพนัธ์  

ซึ' งจะก่อให้เกิดความบาดหมางต่อองค์การธุรกิจ  หรือระหว่างบุคคล 
2.3.2 พึงกระทาํต่อผูร่้วมงานโดยปราศจากอคติ  ช่วยเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมและเสริมสร้าง

ความสามคัคีในหมู่  กรรมการ  ผูบ้ริหารกรรมการ  ผูบ้ริหาร    และพนักงานและพนักงาน  ดว้ยกนั 
2.3.3 พึงเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผูร่้วมงานอื'น โดยคาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างมี

ความสุขเป็นสาํคญั 
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2.3.4 ตอ้งให้แน่ใจว่า  กรรมการ  ผูบ้ริหารกรรมการ  ผูบ้ริหาร    และพนักงานทุกคนและพนักงานทุกคน เขา้ใจและสาํนึกในสิทธิ  หนา้ที'  
และความรับผิดชอบของตนและของบุคคลอื'น 

2.3.5 พึงพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  และส่งเสริมพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที'จะมีโอกาสไดเ้ลื'อน
ตาํแหน่งหน้าที'ที'สูงขึHน  ทัHงนีH รวมถึงตาํแหน่งของตน 

 
2.4    ข้อพึงปฏิบัติเกี�ยวกับลูกค้า  คู่แข่งขัน  และรัฐ 

2.4.1 พึงปฏิบติัหนา้ที'ดว้ยความซื'อสัตยสุ์จริต  และมีจริยธรรมในการดาํเนินงานที'เกี'ยวขอ้งกบัลูกคา้  
คู่แข่งขนั  และสังคม 

2.4.2 พึงปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั จงหลีกเลี'ยงการกระทาํที'ไม่สมควร เช่น 
รวมพวกกนักาํหนดราคา  ยื'นเสนอราคาโดยสมยอมรู้เห็น  หรือตกลงแบ่งปันส่วนงานนัHนๆ  
มาก่อน  หรือใช้ขอ้มูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้เพื'อประโยชน์ของบุคคลที'สาม 

2.4.3 หาแนวทางส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและยั'งยืนระหว่างบริษทัฯ กบัคู่คา้ ให้เป็นไป
ดว้ยดี  ประกอบดว้ย  ไมตรีจิต  และความพึงพอใจดว้ยกนัทุกฝ่าย  นาํมาซึ' งบริการที'มีคุณภาพ 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ตรงความตอ้งการและประหยดั 

2.4.4 ห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ที'ตนไดล่้วงรู้มาเนื'องจากการดาํเนินธุรกิจ  อนัเป็นขอ้มูลที'
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้  หรือเป็นการ
เปิดเผยตามหนา้ที'  ตามกฎหมาย  หรือเป็นการเปิดเผยเพื'อประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัภยัหรือ
ประชาชนโดยรวม 

2.4.5 ตอ้งแน่ใจว่า  ข่าวหรือขอ้ความที'จะแสดงออกสู่ภายนอกเป็นไปอย่างชดัแจง้  ตรงไปตรงมา  
ไม่ก่อให้เกิดการแนะแนวที'ผิดวฒันธรรมศีลธรรมอนัดีงาม  ตอ้งเคารพนับถือในเกียรติส่วน
บุคคล 

2.4.6 ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายที'ดีของบริษทัฯ  โดยยึดหลกัสุจริตธรรม  ไม่ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของขวญัหรือผลประโยชน์อื'นๆ และจะตอ้งไม่ยอมปฏิบติัในสิ'งที'อาจจะก่อให้เกิด
การทุจริตติดสินบน ไม่กระทาํการหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทาํอนัเป็นความผิด
ตามกฎหมายและประกาศที'เกี'ยวขอ้ง  หรือการกระทาํการอนัเกี'ยวกบัทรัพยโ์ดยทุจริต  หรือ
การกระทาํอนัเป็นภยัต่อเศรษฐกิจหรือความมั'นคงของประเทศ  ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีส่วน
ในการยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที'ไดม้าเนื'องจากการกระทาํดงักล่าว 

2.4.7 พึงหลีกเลี'ยงการกระทาํใดๆ  ในอนัที'จะเป็นการบั'นทอนชื'อเสียงของคู่แข่งขนั 
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 2.5   ข้อพึงปฏิบัติเกี�ยวกับสภาวะแวดล้อม 
2.5.1 จงหาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที'สุดโดยให้สูญเสียน้อยที'สุด  และ

พยายามหาสิ'งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที'นาํมาใช ้โดยคาํนึงถึงสภาวะแวดลอ้มทัHงใน
ปัจจุบนั  และอนาคต 

2.5.2 พึงพยายามหาวิธีนาํของใช้แลว้จากสถานประกอบการมาปรับปรุงอีก 
2.5.3 พึงอนุรักษ์ปรับปรุงบาํรุงรักษาซึ' งอาคาร  สถานที'และสิ'งแวดลอ้มให้ดีขึHน  ให้อยู่ในสภาพที'

เรียบร้อย  งดงาม  และถูกสุขลกัษณะ 
2.5.4 พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยั  เพื'อขจดัอุปัทอนัตรายอนัอาจเกิดต่อสถานที'

และสภาวะแวดลอ้มให้เหลือน้อยที'สุด 
 


