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บทนํา 
 
 

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และ

ตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งสามารถนําไปสูความสําเร็จและเปนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับองคกรและผูถือหุนอยางย่ังยืน 

เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจบริการ ทําใหบริษัทตองรักษามาตรฐานคุณภาพท่ีดีใน

การใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน รวมทั้ง พัฒนาระบบการใหบริการและผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปน

หัวใจสําคัญในการดําเนินงานของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

อยางมีจริยธรรม มีการกําหนดเปาหมายและวิธีการ เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ความสําเร็จตามท่ีไดระบุไวในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวใน

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ เพ่ือใหทุกคนในองคกรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ โดย

มีคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี เนื่องจากถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบวินัยท่ีบริษัทไดกําหนดขึ้น 

ท้ังนี้ เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมและสามารถผลักดันใหองคกรเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคง 
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วิสัยทศัน พันธกิจ และคานิยม 

วิสัยทัศน  ดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางเสถียรภาพตอสังคมอยางมีจริยธรรม และมีกําไรพอสมควร 

  เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพรอมดวยเครือขาย บุคลากรที่มีคุณภาพ    

การบริการ และเทคโนโลยีท่ีเปนเลิศ 

   ดําเนินการในดานประกันวินาศภัย โดยใหความคุมครองที่มีคุณคาและคุณภาพ เพ่ือประโยชนตอ 

ผูเอาประกันภัย พนักงาน ผูถือหุน และสังคมโดยท่ัวไป 

พันธกิจ  ใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพแกผูเอาประกันภัย ดวยความสุจริตและเปนธรรม 

 คิดคนและพัฒนาการประกันภัยแบบตางๆ เสนอเปนบริการใหมๆ เพ่ือสนองความตองการของ

สังคมใหไดมากท่ีสุด 

 พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ดานของบริษัท ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนท่ีคุณภาพ

ของการบริการและประหยัดคาใชจาย อยางสมเหตุสมผล 

 เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี เพ่ือสรางบรรยากาศของการทํางานรวมกันฉันทพ่ีนอง 

ในหมูพนักงาน ตลอดจนการจัดผลประโยชนและสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสมแกสภาวะแวดลอมของ

สังคม 

 สงเสริมและพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ เปนท้ังผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือเปน

หลักฐานท่ีสําคัญของบริษัทและสังคม 

 พัฒนาและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในระบบการทํางาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานสูความเปนเลิศในทุกๆ 

ดาน 

คานิยม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค: การไมยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิม กลาคิด และนําเสนอความคิดบน

พ้ืนฐานของหลักการและเหตุผลท่ีถูกตอง 

    ความรวมแรงรวมใจ: การใหความสําคัญกับความสําเร็จขององคกรโดยรวมมากกวาความสําเร็จ

เฉพาะหนวยงานของตนหรือเฉพาะตัวบุคคล ใหเกียรติและปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเคารพ และให

การสนับสนุนการทํางานของผูอ่ืนหรือหนวยงานอื่นใหประสบความสําเร็จ 

    จิตสํานึกแหงความรับผิดชอบสูง: การแสดงความรับผิดชอบอยางกลาหาญตอผลลัพธท่ีเกิดขึ้น

อันเปนผลจากการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของตน ขวนขวายพัฒนาตนเองจนเกิดความรูความ

เขาใจในงานอยางถองแท มุงมั่นในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ไมวาจะเผชิญกับปญหาและ

อุปสรรคใดๆ ก็ตาม 

    การใหบริการที่เปนเลิศ: การมีจิตสํานึก ความรู และทักษะ ในการบริการท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาท้ังภายในและภายนอก 
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คําจํากัดความ (นิยาม) 

จริยธรรม หมายถึง  การดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติท่ีดี 

บริษัท หมายถึง  บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)       

คณะกรรมการ  หมายถึง  กรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พนักงาน      หมายถึง  ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานระหวางทดลองงาน พนักงานชั่วคราว พนักงาน

สัญญาจางพิเศษ (พนักงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางท่ีแนนอนของบริษัท) 

ผูท่ีเกี่ยวของ  หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติ

บุคคลนั้นดวย (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.17/2551 เรื่อง 

การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย) 

(2)  คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1) 

(3)  นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(4)  บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม 

การเปดเผยขอมูล หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 

กฎระเบียบ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคล              

ท่ีเกี่ยวของไมวาโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปน

อุปสรรคตอผลประโยชนสูงสุด 

การใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน ส่ิงของ หรือประโยชน 

อ่ืนใด เพ่ือเปนสินน้ําใจ เปนรางวัล หรือเพ่ือการสรางสัมพันธภาพที่ดี 

สินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแกตนเอง หรือจากบุคคลซึ่ง

ตองการโนมนาวใหกระทําการบางอยางท่ีไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ  

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสําคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เปนเอกลักษณ และมี

ความสําคัญตอสังคม 
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ขอพึงปฏิบัต ิ/ จริยธรรมทางธุรกิจ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางกิจการใหมั่นคงและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยยึดหลัก       

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติดังตอไปนี้   

1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยาง

สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออม กระทําโดยสุจริต

เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุม       

ผูถือหุน 

3. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติตอ       

ผูถือหุนอยางเทาเทียมกันเพ่ือประโยชนสูงสุด ท้ังผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย และผูถือหุนประเภทสถาบัน  

4. จัดการดูแลมิใหสินทรัพยของบริษัทเส่ือมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ  

5. จัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

6. เปดโอกาสใหผูถือหุนเขามามีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ

ภายใตการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

7. รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง และทันตอสถานการณ 

8. แจงขอมลูขาวสารและสารสนเทศของบริษัทท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงและเพียงพอตอการตัดสินใจของ  

ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

9. ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูท่ีเกี่ยวของ โดยให

ขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและเปนขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก และ/หรือ 

ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

10. จัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแสและการรองเรียน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น หรือแจงเบาะแสในกรณีท่ีเกิดหรือสงสัยจะเกิดการทุจริต และการกระทําอ่ืนใดที่อาจกระทบตอชื่อเสียง

และกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจง

ผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

11. จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย รวมทั้งจัดทําเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุน

สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และจัดทําขอมูลท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

12. จัดใหมีแผนกผูถือหุนสัมพันธเพ่ือบริการ รับความคิดเห็น และประสานงานกับผูถือหุน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา (ผูเอาประกันภัย) 

บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ

ของธุรกิจบริษัท และมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยกําหนดเปนนโยบายและขอปฏิบัติไว ดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรมโดยการเสนอขายกรมธรรมท่ีมีคุณภาพ 

2. ใหคําแนะนําความคุมครองท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของลูกคาในแตละรายในราคาที่

ยุติธรรม 

3. เนนการใหบริการลูกคาท่ีรวดเร็ว โดยกําหนดการใหบริการออกสํารวจและตรวจสอบความเสียหาย

ภายใน 30 นาที และดําเนินการชดใชคาสินไหมใหไดภายใน 7 วัน   

4. จัดใหมีสํานักงานบริการลูกคาเปนชองทางดวนสําหรับอํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกลูกคา 

รวมถึงการรับเรื่องรองเรียนตางๆ โดยบริษัทไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นลูกคาท่ีไดรับบริการดานสินไหม

รถยนต เพ่ือใชประเมินผลและปรับปรุงการใหบริการของบริษัท 

5. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม พึงหลีกเล่ียงการใหขอมูลอันเปนความลับ

ของลูกคา เพ่ือผลประโยชนของบุคคลท่ีสาม 

6. หามมิใหเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาจากการดําเนินธุรกิจอันเปนขอมูลท่ีปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไมเปดเผย เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือเปนการเปดเผยตามหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเปน

การเปดเผยเพ่ือประโยชนตอธุรกิจประกันภัยหรือประชาชนโดยรวม 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน  

บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน     

การเล่ือนตําแหนงหรือแตงตั้ง โยกยาย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอพนักงานของบริษัทอยางเปนธรรม โดยมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

เรื่องการปรับคาจางพนักงานและวิธีการประเมินผล 

2. จัดใหมีคาตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

โดยบริษัทไดจัดใหมีสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 

จัดใหมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ฯลฯ   

3. สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอยางตอเนื่อง โดยการจัดแผนหลักสูตร

อบรมลวงหนาตลอดปในพนักงานแตละระดับ มีนโยบายใหทุนการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศแกพนักงาน  

4. จัดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน เชน จัดวางอุปกรณ

สํานักงานท่ีอาจมีอันตรายตอสุขภาพใหอยูหางจากบริเวณโตะทํางานและจัดใหมีเครื่องฟอกอากาศในบริเวณท่ีต้ัง

อุปกรณดังกลาว จัดใหมีการซอมหนีไฟและตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหพรอมใชงานเปนประจําทุกป จัดใหมีการ

ทําความสะอาดและฉีดยาฆาแมลงเปนประจํา จัดใหมียาสามัญสําหรับการรักษาอาการปวยไขในเบ้ืองตน 

5. บริษัทมีกลไกและมาตรการเพ่ือคุมครองพนักงานผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส โดยขอมูลจะถูกเก็บ

เปนความลับเฉพาะผูท่ีไดรับหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหน้ี 

บริษัทมีนโยบายในการท่ีจะดํารงชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทดวยการสรางความเชื่อมั่นและ  

ความไววางใจของเจาหนี้ในการชําระหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวกับเจาหนี้อยางเครงครัด และจายชําระหน้ีตรงเวลาอยาง

สม่ําเสมอ  

2. มีนโยบายดานการเงินท่ีชัดเจนและแจงใหเจาหนี้ทุกรายไดทราบถึงรอบระยะเวลาในการวางบิลและ           

การชําระเงินของบริษัท 

3. บริหารกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการชําระหน้ีใหดีท่ีสุด รวมถึงการ

พิจารณาใหมีหลักประกันทางธุรกิจตามความเหมาะสม 

4. กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไข จะรีบแจงและเจรจากับเจาหนี้ เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา/คูสัญญา 

บริษัทปฏิบัติตอคูคา/คูสัญญา โดยยึดหลักความเสมอภาค สุจริตและเปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกคูคาของบริษัทดวยความโปรงใส โดยแจงใหคูคา/คูสัญญารับทราบ

อยางเทาเทียมกัน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

2. จัดทําขอตกลงหรือเง่ือนไขตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 

3. ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวกับคูคา/คูสัญญาอยางเครงครัด 

4. ไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายประโยชนใดๆ ทางการคาโดยไมสุจริต นอกเหนือจากขอตกลงท่ีระบุใน

สัญญา  

5. จายชําระหนี้อยางตรงเวลา โดยแจงใหคูคา/คูสัญญาไดทราบถึงระยะเวลาในการวางบิลและการ 

ชําระเงินของบริษัท  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบของการแขงขันเสรีและกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังนี้  

1. ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริตและเปนธรรม  

2. ไมกระทําการอันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของคูแขงทางการคา 

3. ไมกระทําโดยเจตนาที่เปนการทําลายชื่อเสียงใหเส่ือมเสีย 

4. ไมแสวงหาขอมูลอันเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีท่ีไมสุจริต 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมไทย และพรอมใหความรวมมือกับองคกรตางๆ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนา
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ชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริการ ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยตรง อยางไรก็ตาม 

บริษัทมีนโยบายในการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและใหความรวมมือกับรัฐในโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

3. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ   

4. ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีความรับผิดชอบ ชวยเหลือสังคม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและเคารพในเรื่องท่ีจะไมใหองคกร ตลอดจนพนักงานเขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยูบนหลักของเสรีภาพ เสมอภาพ และสันติภาพ ซึ่งม ี     

แนวปฏิบัติดังนี้ 

1. มีนโยบายคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานกับบริษัท โดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ 

2. ใหความเทาเทียมกัน และไมใหมีการกดขี่ ตลอดจนการลวงละเมิดทางเพศ 

3. มีนโยบายไมจํากัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง แตตองไม

กระทบหรือนําความเสียหายมาสูองคกร 

4. มีการกําหนดขั้นตอนการรองทุกขในคูมือพนักงาน เพ่ือใหพนักงานท่ีประสบปญหาในเรื่องตางๆ ได

ใชสิทธิในการรองเรียน ท้ังนี้ รวมถึงชองทางรองเรียนสําหรับบุคคลภายนอกท่ีมีสวนไดเสีย 

5. จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในการทําหนาท่ีดูแลพนักงานใหไดรับสิทธิตามกฎหมายที่เทาเทียม

กัน 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการตอตานการทุจริต คอรรัปชัน 

บริษัทมีการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตอยางสม่ําเสมอ ซึ่งหนวยงานตางๆ ในองคกรจะเปนผู

ประเมินความเส่ียงพรอมระบุแผนการบริหารความเส่ียงในเบื้องตน และแผนกบริหารความเส่ียงจะรับผิดชอบในการ

วิเคราะหกระบวนการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติการการทุจริต ฉอฉล โดยประเมิน วิเคราะห ติดตาม ควบคุม 

และรวบรวมฐานะความเสี่ยงในภาพรวมใหอยูภายใตความเส่ียงท่ียอมรับได  

บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะไมเกี่ยวของกับการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนด

แนวทางในการปฏิบัติผานคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ซึ่งมีการส่ือสารไปยังพนักงาน

ผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม ประชาสัมพันธผานหนาจอคอมพิวเตอรของพนักงานทุกคน และมีการประกาศ 

แจงเตือนเปนระยะๆ  

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน โดยตองไม

เขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชันทุกรูปแบบ และทุกกิจกรรมของบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ี

เกี่ยวของกับบริษัทท่ีเขาขายคอรรัปชัน โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว และให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามนโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน 
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3. บริษัทมุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ท่ียึดมั่นวาคอรรัปชันเปนส่ิงท่ียอมรับไมได  

4. บริษัทจัดใหมีกระบวนการและอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและโปรงใส เพ่ือลดการใชดุลย

พินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรจากการปฏิบัติหนาท่ี 

5. บริษัทใหความสําคัญกับการลดแรงจูงใจและโอกาสในการคอรรัปชัน จึงไดจัดใหมีการพิจารณา

สับเปล่ียนตัวบุคคลหรือโยกยายตําแหนงงาน และพิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องการเงินหรือตําแหนง

งานท่ีเอ้ืออํานวยกับการไดผลประโยชนอยางรอบคอบ 

6. บริษัทมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการตามนโยบายตอตานการ

คอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดตามกฎหมาย และ

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจะไมกระทําการ

ใดๆ หรือสนับสนุนการลวงละเมิดเคร่ืองหมายการคา สิทธิทางปญญา ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ตลอดจนการใช

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ โดยกําหนดใหฝายระบบขอมูล

ตรวจสอบและจัดทําระบบปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวรคอมพิวเตอร  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัทมีการกําหนดและประกาศใชระเบียบวาดวย การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทอยาง

ปลอดภัยใหกับพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือใหการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะ

ท่ีไมถูกตอง ดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายวาดวยเร่ืองขอปฏิบัติของพนักงานในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร โดย

หามมิใหพนักงานกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบริษัทหรือของบุคคลอ่ืน 

2. มีการกําหนดนโยบายวาดวยเรื่อง ความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยหามมิให

พนักงานทําการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

3. จัดใหมีการดูแลและตรวจสอบรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรท้ังใน

สวนของเคร่ืองแมขาย (Server) และเคร่ืองลูกขาย (Client) อยางเปนประจําและตอเนื่อง 

4. ทําการปดชองทางใดๆ อันจะเปนท่ีมาในการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรบนตัวเครื่องลูกขายโดย

มิไดรับอนุญาต เชน Thumb Drive, CD-ROM, External Storage, โทรศัพทมือถือ และ E-Mail เปนตน 

5. บริษัทจะรับผิดชอบตอความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสมกรณีท่ีบริษัทละเมิดสิทธิตาม

กฎหมาย โดยสาเหตุจากความประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ และจะดําเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายใน 

กับผูท่ีเกี่ยวของตอไป  
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดย

พิจารณาจากรายงานของสํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพ่ือควบคุมใหระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมกระบวนการทํางานท้ังหมดของบริษัท ท้ังในดานการบริหาร การ

ดําเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของตามกรอบการ

ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดย

บริษัทไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. กําหนดระเบียบอํานาจดําเนินการ เพ่ือมอบอํานาจในการตัดสินใจใหเจาหนาท่ีบริหารและจัดการ

ระดับตางๆ โดยกําหนดขอบเขตแหงอํานาจและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีบริหารและจัดการแตละระดับอยาง

ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบ และชวยลดความเสี่ยงท่ีบริษัทจะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัท ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

2. แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงงานอยางชัดเจนตามโครงสรางองคกร เพ่ือใหเกิดการ

ถวงดุลอํานาจ และสอบทานระหวางกัน รวมทั้งมีการหมุนเวียนพนักงานในตําแหนงสําคัญตามระยะเวลาที่

เหมาะสม 

3. กําหนดใหธุรกรรมท่ีเขาเง่ือนไขเปนรายการเกี่ยวโยง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามหลักเกณฑและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. กําหนดระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทอยางปลอดภัย เพ่ือให

พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ท้ังในดานการนําขอมูลไปใช และกําหนดสิทธิ์พนักงานใน

การเขาถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

5. บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยสนับสนุนการบรรลุ 

วัตถุประสงคการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COBIT (Control Objective for Information and Related 

Technology) 

6. แผนกกํากับการปฏิบัติงานรับผิดชอบใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ของ

หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท รวมถึงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอพึงปฏิบัติท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ  

7. เลขานุการบริษัทสงหนังสือแจงเตือนกรรมการและผูบริหารใหงดทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท

ในชวง 2 สัปดาห กอนมีการเปดเผยขอมูลและ/หรือรายงานทางการเงินตอสาธารณชน 

8. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานสงใหบริษัท เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการทํา

ธุรกรรมและรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ดังนี้ 

8.1 จัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย (1) เมื่อไดรับแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก (2) ทุก

ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล (3) ทบทวนขอมูลเปนประจําทุกป โดยเลขานุการบริษัทจะสง

สําเนารายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบ 
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8.2 จัดทํารายงานการถือหลักทรัพย (แบบ 59-1) และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย 

(แบบ 59-2) สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

สงสําเนารายงานฯใหแกเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน 

8.3 บริษัทกําหนดเปนวาระเพ่ือทราบเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

9. บริษัทกําหนดเรื่องการรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทไวในประกาศของบริษัท เรื่อง 

จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนใหพนักงานลงนามในสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือ

ปองกันพนักงานนําขอมูลของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือนําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 

โดยผูท่ีละเมิดขอบังคับดังกลาวจะถือเปนความผิดอยางรายแรง ซึ่งไดระบุบทลงโทษทางวินัยไวในเอกสารคูมือ

พนักงานอยางชัดเจน โดยกําหนดโทษทางวินัยสูงสุดคือการไลออกโดยไมจายเงินชดเชย 

นโยบายการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสและการรองเรียน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียสามารถ

เสนอแนะ รองเรียน หรือแจงเบาะแสดานพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในองคกร โดย

สามารถเลือกชองทางการแจงเบาะแสถึงบุคคลตามรายละเอียดดานลาง หรือสงไปรษณียไปยังเลขท่ี 100/47-55, 

90/3-6 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร  

 โทรศัพท 0 2664 7712 อีเมล phatarawipha_w@navakij.co.th  

 ผูอํานวยการสํานักกํากับการปฏิบัติงาน  

 โทรศัพท 0 2664 7719 อีเมล charuwan_c@navakij.co.th 

 ประธานกรรมการบริหาร  

 โทรศัพท 0 2664 7738 อีเมล pitiphong@navakij.co.th 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 โทรศัพท 0 2664 7777 ตอ 1728 อีเมล phisit_p@navakij.co.th 

กําหนดกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส  

1. รายละเอียดของเบาะแสและการรองเรียนตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอท่ีจะนําสืบ

หาขอเท็จจริง เพ่ือนําสืบตอไปได 

2. ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจะตองเปดเผยชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 

เพ่ือประโยชนในการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

3. ขอมูลและกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริงจะถือเปนความลับ และจะเปดเผยโดยระมัดระวัง

เฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น โดยการแจงเบาะแสและการรองเรียนพนักงานท่ัวไป จะรับรูเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบหาขอเท็จจริงเทานั้น สวนการแจงเบาะแสะและการรองเรียนผูบริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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4. กําหนดใหผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูอํานวยการ

สํานักกํากับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการตรวจสอบหาขอเท็จจริง และรายงานตอกรรมการผูอํานวยการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การตรวจสอบหาขอเท็จจริงจะตองดําเนินการอยางเปนธรรมตอผูถูกรองเรียน 

6. ระยะเวลาในการดําเนินการขึ้นอยูกับความซับซอนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานท่ี

ไดรับจากผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง รวมทั้ง

เอกสารหลักฐานและคําชี้แจงของผูถูกรองเรียน 

7. กรณีท่ีปรากฏวาการแจงเบาะแส การรองเรียน หรือการใหขอมูลใดๆ เปนไปโดยไมสุจริต ทําให

บริษัทหรือผูเกี่ยวของไดรับความเสียหาย หากเปนการกระทําโดยพนักงาน บริษัทจะลงโทษทางวินัย แตหากเปน

บุคคลภายนอก บริษัทจะดําเนินคดีกับบุคคลนั้น 

กระบวนการปองกันและมาตรการเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแสมิใหถูกกล่ันแกลงจากผูถูกกลาวหา โดย

ขอมูลรองเรียนและการดําเนินการท่ัวไปจะถูกเก็บเปนความลับ โดยบริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอ    

ผูแจงเบาะแส 

ความขัดแยงทางผลประโยชน  

1. การทําธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจเปนรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยง

กันจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และพิจารณาถึงความจําเปน ราคา และเง่ือนไขทางการคา 

ใหเปนไปตามปกติธุรกิจและเปนไปตามราคาตลาด 

2. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย 

เปนประจําทุกป เพ่ือเปนขอมูลใชสําหรับตรวจสอบการทํารายการระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

3. สําหรับธุรกรรมท่ีตองดําเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนของกฎหมาย ฝายบริหารจะนําเสนอ

ขอมูลตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติตามลําดับ โดยกรรมการและ/หรือผูท่ีมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาและหรือลงมติ   

ในรายการดังกลาว 

4. บริษัทจะสรุปรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีเขาเกณฑตองเปดเผย ณ วันส้ินสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัทไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ขอพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมุงหวังใหคณะกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และอยูภายใต

กรอบจริยธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้       
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1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

2. ใหความรวมมือในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ

ขอบังคับ  

3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง โดยไมเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องท่ีมีสวนได

เสีย และออกจากหองประชุมขณะท่ีมีการพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

4. บริหารงานดวยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

5. หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพ่ือความโปรงใสในการบริหารและมีประสิทธิภาพ 

โดย 

(1) ไมนําขอมูลท่ีไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

(2) ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด และตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับขององคกร แม

พนสภาพหรอืส้ินสุดจากการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรไปแลว 

(3) หลีกเล่ียงการเขาดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง 

(5) ไมรับส่ิงของ หรือประโยชนอ่ืนใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร  

(6) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียจากการทําสัญญาของบริษัท 

6. เขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

7. คณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของตองไมเปนผูถือหุนรายใหญหรือไดรับผลประโยชนจากกิจการท่ี

แขงขันหรือกิจการใดๆ 

8. ไมใชขอมูลภายในในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลแกบุคคลอื่น เพ่ือผลประโยชนในการซื้อ

ขายหุนของบริษัท รวมทั้งรักษาขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ  ซึ่งอาจจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอองคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีท่ีเปนไปตามกฎหมาย 

9. การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการไดมาหรือ

การจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547 

 

พนักงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัทจัดใหมีคูมือการบริหารงานบุคคล และเปดเผยถึงแนวปฏิบัติไวใหพนักงานทราบในคูมือพนักงาน

และระบบฐานขอมูลของบริษัท 
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คาตอบแทนพนักงาน 

1. จัดใหมีรูปแบบโครงสรางคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

2. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานอยางเปนธรรมโดยสอดคลองกับผลประกอบการ

ของบริษัท อัตราคาครองชีพ ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนหลัก  

สวัสดิการพนักงาน  

1. จัดใหมีสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด และดานอื่นๆตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือและ

ตอบสนองความตองการของพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เชน จัดใหมี คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุและ

ประกันสุขภาพ เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการเงินกูยืมพนักงาน ฯลฯ 

2. จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบดวยตัวแทนฝายลูกจางและนายจาง พิจารณาการเสนอ

ปรับปรุงสวัสดิการตางๆ รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดอยางถูกตอง

และเกิดประสิทธิภาพ  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ใหมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และสมรรถนะหลักท่ีเปนคานิยมองคกร เพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีของพนักงาน และสามารถ

รองรับกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเติบโตขึ้น โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. จัดใหมีแผนฝกอบรมประจําปในหลักสูตรดานสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 

และสมรรถนะดานการบริหาร (Management Competency) แกพนักงานในแตละระดับ 

2. จัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการจัดการคนเกง เพ่ือสรางและรักษากลุมบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูงและมีผลการปฏิบัติงานดี โดยจัดใหมีแผนพัฒนาทักษะและความสามารถเปนรายบุคคล (Individual 

Development Plan) ผานกระบวนการฝกอบรม การสัมมนา และการดูงานภายในประเทศและตางประเทศ  

3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลความรูดานตางๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหพนักงานสามารถศึกษา

เรียนรูไดดวยตนเอง 

4. เปดโอกาสใหพนักงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดประสบการณการทํางาน และรวมกันแกไข

ปญหา เพ่ือใหกระบวนการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน 

บริษัทมีนโยบายดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในท่ีทํางาน โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

1. สงเสรมิและธํารงไวซึ่งสุขภาพรางกายและจิตใจความเปนอยูท่ีดีในสถานท่ีทํางาน 

2. ปองกันไมใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยเส่ือมโทรม ผิดปกติจากการทํางาน 

3. ปกปองคุมครองพนักงานไมใหทํางานในสภาพที่เส่ียงอันตราย เปนสาเหตุใหเจ็บปวยหรือเกิด

อุบัติเหตุ 

4. จัดใหพนักงานทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

5. จัดหรือปรับปรุงสภาพงานใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและผูปฏิบัติงาน 
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ขอพึงปฏิบัติของพนักงาน 

1. การปฏิบัติตอตนเอง 

(1) ประพฤติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ และปฏิบัติตัวตามกฎหมายของแผนดิน 

(2) ประพฤติตนเปนพนักงานท่ีดี ดํารงไวซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎขอบังคับของบริษัท 

(3) ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยคํานึงถึงขอปฏิบัติของการจัดการท่ีดีของบริษัท ละเวนการใช

อํานาจ หนาท่ี เพ่ือผลประโยชนสวนตน   

(4) พึงรําลึกเสมอวาการปฏิบัติหนาท่ีของตนนั้น มิใชพันธะและความรับผิดชอบตอบริษัท หัวหนางาน 

กรรมการและผูถือหุนท่ีเปนเจาของเทานั้น หากยังมีหนาท่ีรับผิดชอบตอลูกคา ผูรวมงานและสังคม ดังนั้นจึงตอง

คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของบุคคลทุกกลุมดังกลาวเปนแนวปฏิบัติการท้ังปวง 

(5) พึงรับผิดชอบในผลงานของตน และของผูใตบังคับบัญชา 

(6) พึงใฝหาปรับปรุง เพ่ิมพูนความรูความสามารถของตน และพยายามศึกษาวิทยาการหรือวิชาการแบบ

ตางๆ อยูเสมอ 

(7) ไมมุงราย ทําลาย หรือบ่ันทอนท้ังทางตรงหรอืทางออม ตอเกียรติคุณความกาวหนา หรือธุรกิจของผูอ่ืน 

(8) ในการติดตอและปฏิบัติตอผูอ่ืนควรประกอบดวยคุณธรรมและมนุษยธรรม ตระหนักถึงศักด์ิศรีและความ

เสมอภาคสวนบุคคล เมื่อถูกขอรองใหแสดงความคิดเห็นในงานของตน พึงใหความคิดเห็นท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือได 

2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม 

(1) พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับลูกคา คูแขงขัน 

และสังคม 

(2) พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ พึงหลีกเล่ียงการใหขอมูลอันเปนความลับของ

ลูกคาเพ่ือผลประโยชนของบุคคลท่ีสาม 

(3) หาแนวทางสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีและยั่งยืนระหวางบริษัทกับคูคา ใหเปนไปดวยดี 

ประกอบดวยไมตรีจิตและความพึงพอใจดวยกันทุกฝาย 

(4) หามมิใหเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลท่ีปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไมเปดเผย เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือเปนการเปดเผยตามหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเปน

การเปดเผยเพ่ือประโยชนตอธุรกิจประกันภัยหรือประชาชนโดยรวม 

(5) ตองแนใจวาขาวหรือขอความที่จะแสดงออกสูภายนอกเปนไปอยางชัดแจง ตรงไปตรงมา ไมกอใหเกิด

การแนะแนวที่ผิดวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงาม ตองเคารพนับถือในเกียรติสวนบุคคล 

(6) ตองปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรม ไมใหหรือรับสินบนไมวาจะเปนในรูป

ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนๆ และจะตองไมยอมปฏิบัติในส่ิงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตติดสินบน ไมกระทําการ

หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของหรือกระทําการ            

อันเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต หรือกระทําอันเปนภัยตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนไมปกปด

หรือมีสวนในการยักยาย หรือจําหนายทรัพยสินท่ีไดมาเนื่องจากการกระทําดังกลาว 

(7) พึงหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ในอันท่ีจะเปนการบ่ันทอนชื่อเสียงของคูแขงขัน  
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3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 

(1) ควรพยามยามหลีกเล่ียง และขจัดการเขาใจผิดในปญหาอันสืบเนื่องจากเรื่องแรงงานสัมพันธ ซึ่งจะ

กอใหเกิดความบาดหมางตอองคการธุรกิจ หรือระหวางบุคคล 

(2) พึงกระทําตอผูรวมงานอ่ืนโดยปราศจากอคติ ชวยเสริมสรางการทํางานเปนทีม และเสริมสรางความ

สามัคคีในหมูพนักงานดวยกัน 

(3) พึงเอาใจใสตอความเปนอยูและทุกขสุขของผูรวมงานอื่น โดยคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางมีความสุขเปน

สําคัญ 

(4) พึงพิจารณาถึงความรูความสามารถ และสงเสริมพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีจะมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนง

หนาท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้รวมถึงตําแหนงของตน 

4. การปฏิบัติตอองคกร 

(1) พึงปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายอันชอบดวยกฎหมายโดยความซื่อสัตยสุจริต              

ดวยวิจารณญาณที่ดีและมิใหเส่ือมเสียตอภาพพจนหรือเกียรติคุณขององคกร 

(2) ควรวางแผนงาน กําหนดและวิเคราะหเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานทั้งของตนเองและ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคองคกรโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ 

ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร 

(3) ใชความเปนผูนํา ประสานงาน และดําเนินการโดยความรูความสามารถในวิชาชีพของทุกคนท่ีมีอยู   

เพ่ือสัมฤทธิผลขององคการธุรกิจ 

(4) พึงเสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมท่ีดี โดยใชความรู

ความสามารถอยางเต็มท่ีดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานท่ีสามารถอางอิงได 

(5) พึงสงเสริมใหมีการติดตอประสานงานและเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานท่ีดี มีระเบียบวินัย      

ท้ังภายในองคการธุรกิจและภายนอกดวย 

(6) พึงเคารพขอมูลอันเปนความลับซึ่งไดรับทราบมาโดยตําแหนงหนาท่ี และไมใชขอมูลนั้นมาสูองคการ

ธุรกิจท่ีตนกําลังปฏิบัติงานอยู หรือองคการธุรกิจท่ีเคยปฏิบัติงานมากอน 

(7) ไมควรเกี่ยวของกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดผลประโยชนตอนายจางหรือบ่ันทอนประสิทธิ ภาพในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของตน 

(8) พึงหามาตรการท่ีถูกตองและเหมาะสมเพื่อการปองกันและใหความปลอดภัยตออาคาร ทรัพยสินและ

กรรมวิธีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน 

5. การปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม 

(1) หาทางใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุดโดยใหสูญเสียนอยท่ีสุด และพยายามหาส่ิง

ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีนํามาใชโดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอมท้ังในปจจุบันและอนาคต 

(2) พึงพยายามหาวิธีนําของใชแลวจากสถานประกอบการมาปรับปรุงใชอีก 

(3) พึงอนุรักษปรบัปรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น ใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอยงดงามและ

ถูกสุขลักษณะ 
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(4) พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือขจัดอุปทวันตรายอันอาจเกิดตอสถานท่ี และสภาวะ

แวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด 

6. การใชสิทธิทางการเมือง 

บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมืองดังนี้  

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจวา องคกร     

มีสวนเกี่ยวของหรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือนักการเมือง 

(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมหาเสียง ไมโฆษณา ไมใชทรัพยสินของบริษัท เพ่ือสนับสนุน

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือนักการเมืองใดๆ 

 

การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอง

รับทราบ ทําความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติ

ตามความสมัครใจ และไมสามารถอางอิงวาไมทราบแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น 

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะดําเนินการใหพนักงาน

ภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือฯอยางจริงจัง 

กรณีท่ีไมอาจลงความเห็นไดวาการกระทําหรือการตัดสินใจของตนนั้นจะถูกตองหรือไม ควรสอบถามจาก

ฝายพัฒนาองคกรหรือผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจ แลวแตกรณี กอนท่ีจะดําเนินการลงมือทําในส่ิงนั้น 

บริษัทไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทําผิด จะถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยอยางเหมาะสม อาจถึงขั้นใหพนจากการ

เปนพนักงาน และหากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวาผิดกฎหมาย อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทบทวนคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ เปนประจําทุกป    

 

 

 

 

 

 

 


