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บทน า 

 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกั เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่ง

ย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์รและผูถื้อหุน้  

 บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โดยไดจ้ดัท าข้ึนเป็น คู่มือจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีบริษทัไดว้างแผนไว ้

โดยคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบบัน้ี เกิดข้ึนจากการประมวลจริยธรรม มาตรฐานการปฏิบติังาน 

และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีทางบริษทัมุ่งหวงั จึงถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน

ทุกระดบัชั้น รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาไวซ่ึ้งจริยธรรม จึงให้มีการติดตาม

การปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงการปฏิบติังานท่ียึดแนวทางตามคู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษทั พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัใน

ทุกๆฝ่าย ตลอดจนเป็นการผลกัดนัใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีความมัน่คงในระยะยาว    
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1. ข้อพงึปฏบัิติในการด าเนินธุรกจิของบริษทั 

1.1 บริษทัพึงด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 

ไมส่นบัสนุนการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

สังคม 

1.2 บริษัทพึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

1.3 บริษทัพึงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งให้การ

สนบัสนุนกิจกรรมท่ีช่วยสร้างสรรคส์ังคม 

1.4 บริษทัพึงด าเนินธุรกิจและแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส 

1.5 บริษทัพึงรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม 

1.6 บริษทัพึงส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน โดยปราศจากการคุกคามในทุก

รูปแบบ 

1.7 บริษัทพึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบได ้

1.8 บริษทัพึงใหก้ารดูแลพนกังาน ก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีสวสัดิการพนกังานแก่พนกังาน

ทุกคนอยา่งเป็นธรรม เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั  

1.9 บริษัทพึงจดัให้มีการอบรมแก่พนักงานในด้านท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตในหน้าท่ีการงานตามความรู้

ความสามารถของแต่ละคน  

1.10 บริษทัพึงปฏิบติัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

1.11 บริษทัพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตน 
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2. ข้อพงึปฏบิัติของกรรมการบริษทั 

2.1 กรรมการพึงปฏิบติัหน้าท่ีตามวตัถุประสงค์และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความระมดัระวงั โดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

2.2 กรรมการพึงปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

2.3 กรรมการพึงติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลา และควรอุทิศเวลาเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบถึงส่ิงท่ีคณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนตอ้งกระท าใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.4 กรรมการพึงปฏิบติัหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีตนมีอย่างเต็ม

ความสามารถ  

2.5 กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม 

2.6 กรรมการพึงกระท าการใดๆ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ไม่พึ่งพูดหรือกระท าการใดๆ 

อนัเป็นเทจ็ รวมถึงยดึถือผลประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัส าคญัในการตดัสินใจ 

2.7 กรรมการไม่พึงเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ พนกังาน และการด าเนินงานของบริษทั

ต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมจากทางบริษทั 

2.8 กรรมการไม่พึงใช้ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทั เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและ

ผูอ่ื้น ท่ีมิไดก้ระท าไปเพื่อประโยชน์แก่บริษทั 

2.9 กรรมการไม่พึงใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

2.10 กรรมการพึงหลีกเล่ียงการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการ

แข่งขนักบับริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
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3. ข้อพงึปฏบิัติของผู้บริหารบริษทั 

3.1 ผูบ้ริหารพึงปฏิบติัตนอยู่ภายใตก้รอบศีลธรรมอนัดีงาม ยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

พร้อมทั้งตดัสินใจกระท าการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั ลูกคา้ ผู ้

ถือหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นหลกั  

3.2 ผูบ้ริหารพึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมายของบริษทัอยา่งมีประสิทธภาพและประสิทธิผล 

3.3 ผูบ้ริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงาน 

ปกครองผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรมไม่ใช้อ  านาจในทางมิชอบ รวมถึงเสริมสร้าง

บรรยากาศในการท างานและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.4 ผูบ้ริหารพึงสนบัสนุนการสร้างศกัยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้แก่พนกังาน 

เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน รวมทั้งจดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่ง

เหมาะสม  
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4. ข้อพงึปฏบิัติของพนักงานบริษทั 

4.1 พนักงานพึงมีทัศนคติท่ีดีต่อบริษทั และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีบริษัท

ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

4.2 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต และพฒันางานให้มี

ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ เพื่อประโยชน์ของตวัพนกังานและบริษทั 

4.3 พนกังานพึงให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบ

ดว้ยนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

4.4 พนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ความสามารถท่ีตนมีอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.5 พนกังานพึงปฏิบติัต่อเพื่อนพนกังานดว้ยอธัยาศยัท่ีดี มีความสมคัรสมานสามคัคี จริงใจ เคารพ

สิทธิส่วนบุคคล และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั หลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้ง

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ตลอดจนไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4.6 พนักงานไม่พึงใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 

4.7 พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีเป็นผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัทให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยมิชกัชา้ 

4.8 พนกังานพึงรักษาความลบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยการระมดัระวงัมิให้ขอ้มูลหรือข่าวสาร

ท่ีเป็นความลบัของบริษทั ร่ัวไหลหรือเผยแพร่ไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลกระทบต่อ

บริษทั และไม่ควรน าขอ้มูลท่ีทราบจากหนา้ท่ีการงานไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน 

4.9 พนกังานพึงรักษาสิทธิประโยชน์ และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัให้คงอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้

ประโยชน์ได้อย่างดีท่ีสุด มิให้เกิดความเสียหาย ส้ินเปลือง หรือสูญเปล่าก่อนเวลาอนัควร 

ตลอดจนไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน   
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4.10 พนักงานไม่พึงมีส่วนได้เสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ หุ้นส่วน 

กรรมการ เจา้หน้ี ลูกหน้ี ท่ีปรึกษา ฯ ซ่ึงถา้มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวจะตอ้งเปิดเผยให้ผูบ้งัคบับญัชา

ทราบ 

4.11 พนักงานไม่พึงเรียกเก็บหรือรับทรัพย์สินใดๆ ทั้ งจากลูกค้าและผู ้ท่ีท  าธุรกิจกับบริษัท 

นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมท่ีทางบริษทัเรียกเก็บ 

4.12 พนักงานพึงให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เอาใจใส่ สุภาพ ซ่ือสัตย์สุจริต 

ตลอดจนช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบถึงขอ้มูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีควรจะไดรั้บอยา่งครบถว้น 

4.13 พนกังานพึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรม และเสมอภาค 

4.14  พนกังานไม่พึงน าความลบัหรือขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

4.15 พนกังานไม่พึงเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อตอบแทนการท างานในหนา้ท่ีของตน 

4.16 รับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคับบัญชา และไม่ปฏิบติังานข้ามผูบ้งัคับบัญชาเหนือตน เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนกังานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 

4.17 ปฏิบัติ ต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุ ติธรรม ดูแล เอาใจใส่และพัฒนา

ผูใ้ต้บังคบับญัชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ และ

ส่งเสริมดา้นการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4.18 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานท่ีผูใ้ต้บังคบับญัชาปฏิบัติ และพิจารณา

น าไปใชป้ระโยชน์และพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.19 พนกังานพึงเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคมตามก าลงั

ความสามารถเท่าท่ีตนเองจะท าได ้ 
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5. ข้อพงึปฏบิัติต่อส่ิงแวดล้อม 

5.1 พึงอนุรักษป์รับปรุงรักษาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ให้อยูส่ภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย และ

ถูกสุขลกัษณะ 

5.2 พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อขจดัอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

5.3 น าทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงท่ีสุด ตลอดจนช่วยกนัดูแล

รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงสภาวะแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

5.4 ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน

ปลูกจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง

และจริงจงั 

 

ข้อแนะน าเมือ่เกดิปัญหา 

ขอ้พึงปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนดข้ึนทั้งหมดน้ี ไม่อาจครอบคลุมในทุกๆเร่ืองได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ พนกังานอาจจะเผชิญกบักรณีหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด และหากพนกังานเกิดความไม่แน่ใจ

ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึกษาหรือขอค าช้ีแนะจาก

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

 

 

 


