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จร ิยธรรมทางธุรกิจ 
บร ิษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จาํกัด (มหาชน) 

  
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จาํกัด (มหาชน) จัดทาํจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี  ขึ  น เพื&อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัที&ดีในการดาํเนินธุรกิจ และขอ้พึง

ปฏิบัติในการทาํงาน  โดยบริษัทฯได้กาํหนดแนวปฏิบัติที&ดีในการดาํเนินธุรกิจ ซึ&งมีความชัดเจนเพียงพอที&

ปอ้งกันการประพฤติปฏิบติัในทางที&ผิด เป็นแบบอย่างที&ดีและดาํรงไวซ้ึ&งความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุ

ฝ่าย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั&นขององคก์รที&ตอ้งการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานประพฤต ิปฏบิตัิงาน

ภายใตก้รอบจริยธรรม คณุธรรม ความซื&อสัตย ์เสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบตัิตวัตามกฏหมาย เพื&อใหก้าร

ดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค ์โดยมีแนวปฏบิติัตามจรยิธรรมทางธรุกิจดงันี     
 

1. แนวปฏิบัตทิ ี$ดขีองคณะกรรมการบร ิษัท 
1) ปฏิบติัหนา้ที&ดว้ยความซื&อสตัย ์ยตุิธรรม และมีคณุธรรม ยดึถือผลประโยชนข์ององคก์รเป็นหลกั

สาํคญัในการตดัสนิใจ 

2) ปฏิบติัหนา้ที&เพื&อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที&

ประชมุผูถื้อหุน้ 

3) ปฏิบติัหนา้ที&อยา่งตรงไปตรงมาในธรุกิจการงานของบรษัิทฯ อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและ

กลุม่ที&มีผลประโยชน ์และตอ้งไม่มีผลประโยชนส์ว่นตวัเกี&ยวขอ้งในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

4) ปฏิบติัหนา้ที&โดยใชค้วามรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที& 

5) รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม  

6) ไม่เปิดเผยขอ้มลูที&เป็นความลบัของลกูคา้ พนกังาน และการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั งโดยเจตนา

และไม่เจตนาต่อบคุคลภายนอก เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ 

7) ไม่ใชข้อ้มลูที&ไดร้บัจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื&อประโยชนท์างการเงินส่วนตนและผูอื้&น ที&มิได้

กระทาํไปเพื&อประโยชนข์องบริษัทฯ  
 

2. แนวปฏิบัตทิ ี$ดขีองผู้บร ิหาร 
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D) บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสยัทศัน ์เพื&อใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมายของบริษัทฯ 

F) ปฏิบตัิตนอยู่ภายใตก้รอบศีลธรรมประเพณี จริยธรรมอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมที&เสื&อมเสีย และ

ตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบริสทุธิHใจ เพื&อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังาน 

I) สนบัสนนุการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิ&มประสทิธิภาพในการทาํงานของพนกังาน จดั

สวสัดกิารใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เคารพในสิทธิและการแสดงความคดิของพนกังาน 

J) ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรมและไม่ใชอ้าํนาจ

ในทางมิชอบ 
 

3. แนวปฏิบัตทิ ี$ดตี ่อพนักงาน  
D) บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัและใหก้ารดแูลกบัพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรมโดยปราศจากการ

เลือกปฏบิตัิ 

F) หลีกเลี&ยงการเขา้ใจผิดในปัญหาจากเรื&องแรงงานสมัพนัธ ์ซึ&งจะก่อใหเ้กิดความบาดหมางต่อองคก์ร

หรือระหว่างบคุคล  

I) ปฏิบตัิต่อผูร้ว่มงานอื&นโดยปราศจากอคติ ใหเ้กียรติซึ&งกนัและกนั และปฏิบตัติ่อกันอย่างเทา่เทียม

โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เสรมิสรา้งการทาํงานเป็นทีม และเสริมสรา้งความสามคัคีในหมูก่รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานดว้ยกัน   

J) ส่งเสริม พฒันาความรู ้และความกา้วหนา้ใหพ้นกังาน โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารงานบคุคล ที&

เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัเติบโตในสายอาชีพอย่างเทา่เทียมกัน   

K) พิจารณาคา่ตอบแทน และผลประโยชนอื์&นใด อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้

กบัธรุกิจ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน  

L) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถกูสขุอนามยั ต่อชีวิตและทรพัยส์นิของ

พนกังาน 
 

4. แนวทางปฏิบัตเิกี$ยวกับการดาํเน ินธ ุรกจิท ี$ด ี  
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D) ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือ และปฏบิตัิหนา้ที&ที&ไดร้บัมอบหมายตามนโยบาย

อนัชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื&อสตัยส์จุริต ไม่เหน็แก่ประโยชนอ์นัมิควรได ้ไม่ทาํการใดๆ ใหเ้สื&อมเสียต่อ

ภาพลกัษณข์องบริษัทฯ  

F) สนบัสนนุและส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนคาํนงึถึงผลประโยชนข์ององคก์ร มากกว่าผลประโยชนข์อง

ตน 

I) ดาํเนินธรุกิจที&เป็นประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม  ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 

หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสงัคม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน รวมถึงสนบัสนนุใหค้วามช่วยเหลือ

กิจกรรมที&มีสว่นร่วมในการสรา้งสรรคส์งัคม และสิ&งแวดลอ้ม 

J) ปฏิบตัิต่อผูที้&เกี&ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารดัเอาเปรียบผูที้&เกี&ยวขอ้งทกุฝ่าย รกัษา

ผลประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สียทกุรายดว้ยความเป็นธรรม ใหค้วามมั&นใจว่าสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียจะไดร้บั

ความคุม้ครองโดยกฎหมาย 

 K) หลีกเลี&ยงไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์&อาจสง่ผลกระทบในการตดัสนิใจใดๆ ทั งนี  ในการ

ปฏิบตัิหนา้ที&ตอ้งยึดถือผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคญั ภายใตค้วามถกูตอ้งของกฏหมายและจริยธรรม 

เมื&อมีผลประโยชนส่์วนตนอื&นใดนอกเหนือไปจากที&ไดร้บัจากบริษัทฯ ตามปกต ิควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงทั งหมด

ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที ไม่ควรเกี&ยวขอ้งกับกิจการอื&นใดอนัอาจขดัผลประโยชนก์บับริษัทฯ หรืออาจบั&นทอน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที&ของตน 

L) มีการบนัทกึขอ้มลูและรายงานขอ้มลูต่างๆ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรงไปตรงมา ตามขอ้เท็จจริง 

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ หรือที&กาํหนดไวใ้นกฏหมาย มีการกาํหนดชั นความลบัของขอ้มลู  ตอ้ง

ปกปิดขอ้มลูของลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบัโดยไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี&ยวขอ้ง เวน้แต่เป็น

ขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยและคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหมี้การเปิดเผยได ้

O) บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งรกัษาความลบัในสว่นที&ตนเองรบัผิดชอบ โดยตอ้งไม่เปิดเผยความลบัแม้

จะสิ  นสดุการทาํงานไปแลว้ และไม่ใชข้อ้มลูนั นเพื&อประโยชน ์ส่วนตนหรือหน่วยงานที&ตนกาํลงัปฏิบตัิงานอยู่

หรือองคก์รที&เคยปฏิบตัิงานมาก่อน 

P) บริษัทฯ พงึเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทนัเวลาถกูตอ้ง และโปร่งใสโดยสมํ&าเสมอตาม

กฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง โดยระมดัระวงัไม่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเกิดความสบัสนและสาํคญัผิดในขอ้เทจ็จริงของ

สารสนเทศ 
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5. แนวปฏิบัตทิ ี$ดตี ่อผู้ถือหุ้น  
D) เปิดเผยขอ้มลูที&สาํคญั ทั งขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที&ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินต่อผูถื้อหุน้อย่าง

ถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา เพื&อสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบขอ้มลูข่าวสารที&เพียงพอและเหมาะสม  

F) มุ่งมั&นที&จะดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และเต็มความสามารถ เพื&อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั

ผลตอบแทนที&เหมาะสมและยั&งยืน โดยตระหนกัถึงสิทธิและความเทา่เทียมกันของผูถื้อหุน้ทกุคน 

I) รายงานขอ้มลู ขา่วสาร และสถานะ ของบริษัทฯ ที&ถกูตอ้ง ครบถว้น ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบ อย่าง

สมํ&าเสมอ เทา่เทียมกนั ในเวลาที&เหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

J) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอขอ้คดิเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เกี&ยวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ผ่านช่องทางที&ระบไุวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ ซึ&งขอ้เสนอหรือขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการพิจารณาเพื&อเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายที&เกี&ยวขอ้ง และแจง้ผลใหท้ราบต่อไป  
 

6. แนวปฏิบัตทิ ี$ดเีกี$ยวกับ ลูกค้า คู่ค้า คูแ่ข ่งทางการค้า เจา้หนี7 ลูกหนี7 ภาครัฐและบุคคลภายนอก 
6.1) แนวปฏบิัตติ่อลกูคา้  

D) ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ  

F) ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที&ไดท้าํไวต่้อลกูคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น ภายใตข้อ้บงัคบัและกฏหมาย 

และไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิและหรือผิดสญัญากบัลกูคา้  

6.2) แนวปฏบิัตติ่อคู่คา้  

1) คดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญาที&ดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความรบัผิดชอบ มีคณุธรรมและจริยธรรม มี

ความซื&อสตัย ์สจุรติ และไม่เกี&ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั&นทกุรูปแบบ 

F) ปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาทกุราย อยา่งเทา่เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบติัและไม่เอารดัเอา

เปรียบคู่คา้และ คูส่ญัญา  

I) รกัษาผลประโยชนร์ว่มกันกบัคูค่า้ โดยปฏิบติัตามกฏหมายและกติกาที&กาํหนดรว่มกนั

อยา่งเครง่ครดั  

6.3) แนวปฏบิัตติ่อคู่แขง่ทางการคา้  

1) แข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ภายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนั หลีกเลี&ยงการกระทาํที&

เป็นการบั&นทอนชื&อเสียงของคูแ่ข่ง  
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6.4) แนวปฏบิตัติ่อเจา้หนี    

D) ปฏิบตัิตามเงื&อนไขของสญัญาที&มีต่อเจา้หนี  อยา่งเคร่งครดั ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตาม

กาํหนดเวลา ทั งใน เรื&องการชาํระเงินและเรื&องอื&นใดที&ตกลงไวก้บัเจา้หนี อยา่งเทา่เทียมกนั 

F) ในกรณีที&ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื&อนไขของสญัญา ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนี ทราบ พรอ้ม

เหตผุล และแนวทาง แกไ้ขปัญหา เพื&อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกปั้ญหาดงักลา่ว  

6.5) แนวปฏบิัตติ่อลกูหนี   

D) ปฏิบตัิตามเงื&อนไขของสญัญาที&มีต่อลกูหนี อย่างเคร่งครดั ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตาม

กาํหนดเวลา ทั งใน เรื&องการชาํระเงินและเรื&องอื&นใดที&ตกลงไวก้บัลกูหนี อย่างเทา่เทียมกัน 

F) ในกรณีที&ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื&อนไขของสญัญา ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูหนี ทราบ พรอ้ม

เหตผุล และแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื&อรว่มกันพจิารณาหาแนวทางแกปั้ญหาดงักลา่ว 

6.6) แนวปฏบิัตติ่อภาครฐัและบคุคลภายนอก  

1) ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั&น โดยยึดหลกัสจุริต 

ไม่ให ้หรือรบัสินบน ไม่วา่จะเป็นในรูปของขวญัหรือผลประโยชนอื์&น ๆ และจะตอ้งไม่ยอม

ปฏิบตัิในสิ&งที&อาจจะก่อใหเ้กิดการทจุรติ ให ้หรือรบัสนิบน ไมก่ระทาํการ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ

การกระทาํการอนัเป็นความผิดตามกฏหมายและประกาศที&เกี&ยวขอ้ง หรอืการกระทาํการอนั

เกี&ยวกับทรพัยโ์ดยทจุรติ หรือการกระทาํอนัเป็นภยัต่อเศรษฐกิจหรือความมั&นคงของประเทศ 

ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีสว่นในการยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรพัยส์นิที&ไดม้าเนื&องจากการกระทาํ

ดงักลา่ว  

F) จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบเพื&อใหม้ั&นใจว่ามีการปฏิบตัิตามเงื&อนไขของสญัญาอย่าง

ครบถว้น และมีการปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั&น 
 

 จรยิธรรมทางธุรกิจฉบบันี ใชแ้ทนฉบบัเดิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที& DI พฤศจิกายน FKLI เป็นตน้ไป  

 

        นายชลอ เฟื& องอารมย ์    

                                                                    ประธานกรรมการ    

    


