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จรรยาบรรณของบริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

1. บทน า 
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 
4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน 

      5. การรักษาจรรยาบรรณ 
 
1. บทน า 
        จรรยาบรรณของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ฉบบัน้ีประมวลขึ้นจาก 
จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีบริษทัฯ มุ่งหวงั ซ่ึงมีรากฐานมาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ        

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจรรยาบรรณฉบบัน้ี เพื่อใหก้รรมการและพนกังานทุกคน
รวมถึงพนกังานของบริษทัภายนอก (พนกังาน Outsource) ท่ีบริษทัฯ วา่จา้งใหม้าปฏิบติังานภายใน
บริษทัฯ  ปฏิบติัตามอยา่งสม ่าเสมอ  และยดึถือเป็นคติประจ าใจในการปฏิบติัของกรรมการและ
พนกังานทุกคน 
 
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
          อุดมการณ์อนัแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มี 3 ประการ ดงัน้ี 
     1) สร้างความมั่นคง   
          บริษทัฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ธุรกิจและสังคม โดยท าหนา้ท่ีรับโอนภาระความ
เส่ียงภยัประเภทต่าง ๆ จากธุรกิจและสังคม ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งหมดความกงัวลใจในความไม่
แน่นอนต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดด้ว้ยภยัพิบติันานาประการ และเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษทัฯ
มีหนา้ท่ีบรรเทาความเดือดร้อน  เพื่อใหผู้ป้ระสบภยัสามารถด าเนินการต่อไปไดต้ามปกติ    
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งพฒันาการบริการและรูปแบบความคุม้ครองประเภทใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัวินาศภยัให้
เป็นท่ียอมรับในสังคมอยา่งทัว่ถึงเช่นเดียวกบันานาประเทศ 
       2) ด ารงศรัทธา 
           บริษทัฯ มีเจตนารมยอ์นัแน่วแน่ในการสร้างศรัทธาใหเ้กิดขึ้นโดยใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพเป็น
เลิศ  มีความซ่ือตรง ยติุธรรม และมีคุณธรรม  ตลอดจนคิดคน้และพฒันาการบริการใหม่ๆ ใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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    3) พฒันาองค์การ  
            บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมพฒันาพนกังานใหเ้กิดความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานอยา่ง
มืออาชีพ จนมีความกา้วหนา้ไปพร้อมๆ กบัความเจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้งยงัสนบัสนุนให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีความสามคัคี และจริงใจต่อกนั 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการท างานดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม ใหเ้กิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกนั และมีความภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่บริษทัฯ 

            จากอุดมการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญาหรือจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิหลกั  7  ประการดังนี ้ 

1) ด้านผู้ถือหุ้น   
บริษทัฯ  จะด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ี      

เหมาะสมและสม ่าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพยสิ์น และสถานภาพทางการเงินใหมี้
สภาวะมัน่คง เพื่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

         2)  ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ   
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ซ่ือตรง และยติุธรรม พร้อม

สร้างความประทบัใจ ความเช่ือมัน่ และความศรัทธา ดว้ยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

         3) ด้านการท างาน การพฒันาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี    
              บริษทัฯ มุ่งเนน้การบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานท่ีชดัเจน และมีการวดัผลอยา่งเป็นระบบ ท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมบรรยากาศการท างานใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ เปิดเผย และจริงใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และน าระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

         4) ด้านการสรรหา รักษา และพฒันาพนักงาน   
             บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ "พนกังาน" เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด จึงมุ่งสรรหาและรักษา
บุคลากรท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ โดยใหค้วามส าคญัในการอบรม
และพฒันาพนกังานใหมี้ความกา้วหนา้ และมีการประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ ตลอดจน
ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีจูงใจและยติุธรรม 

         5) ด้านการแข่งขันทางธุรกจิ   
บริษทัฯ จะแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ละเมิด  

ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลาย
ช่ือเสียงดว้ยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง 
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         6) ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ  
บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพ

ท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ โดยการติดต่อประสานงานอยา่งเปิดเผยและ
พร้อมใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลข่าวสารตามท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบัดูแลร้องขอ 
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

          7) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
นอกเหนือจากการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สังคมแลว้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตนเป็น

พลเมืองดี ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึง
การคืนก าไรส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ  และจะสร้างจิตส านึกแก่
พนกังานทุกระดบัใหมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  
        คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   ตระหนกัถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให้ด าเนินภารกิจต่างๆ  ของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
แก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็น
ธรรม  และเพื่อใหก้ารปฏิบติัภารกิจดงักล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส  
คณะกรรมการฯ จึงไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับกรรมการขึ้น เพื่อยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั
ตามมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณท่ีดีของกรรมการดงัน้ี 
          1)   ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
         2)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และยติุธรรม เพื่อผลประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
          3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และศึกษาท าความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ การ
ตดัสินใจในกรณีใด ๆ ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ รวมถึงการบนัทึก
เหตุผลของการตดัสินใจนั้น ๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
          4)  พึงหลีกเล่ียงความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษทัฯ    
ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้  กรรมการตอ้งเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ขดัแยง้ใหท่ี้ประชุม 
คณะกรรมการฯ ทราบ 
         5) พึงหลีกเล่ียงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั 
บริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
          6)  ตอ้งไม่ใชค้วามลบัของบริษทัฯ ไปในทางท่ีผิด  อีกทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
จากการเป็นกรรมการบริษทัฯ 
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 7)     ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
         7.1)   ไม่เสนอใหค้่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 
         7.2)   ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรค
การเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวพนักบัการเมือง เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง รวมทั้งไมฝั่กใฝ่หรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลทางการเมืองและวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด 
 
4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน 
          จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบติังานของพนกังานซ่ึงบริษทัฯ 
เช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีไดย้ดึถือปฏิบติักนัเป็นประเพณีสืบต่อกนัมาจนเป็นท่ีเช่ือถือในวงการต่าง ๆ    โดย 
ทัว่ไป บริษทัฯ ปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหพ้นกังานทุกคนประพฤติตามหลกัจรรยาบรรณน้ีอยา่ง
สม ่าเสมอ ส าหรับ “พนกังาน” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง พนกังานทุกระดบัตั้งแต่กรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ลงมา รวมถึงพนกังานของบริษทัภายนอก (พนกังาน Outsource) ท่ีบริษทัฯ วา่จา้งใหม้า
ปฏิบติังานภายในบริษทัฯ  ดว้ย ซ่ึงจรรยาบรรณส าหรับพนกังานมีดงัต่อไปน้ี 

          1) จริยธรรมต่อบริษัทฯ  
1.1)   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั อุทิศตน

ใหแ้ก่งานอยา่งเตม็ท่ี พยายามปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
               1.2)   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม  
                    1.2.1)  ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้มในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น  
                    1.2.2)   ไม่ใชข้อ้มูลข่าวสารอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย  ์
ของบริษทัฯ     ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ ไม่วา่ทางตรงหรือ 
ทางออ้ม 

1.3) รักษาความลบัของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด ระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือข่าวสารท่ีเป็น
ความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหลหรือไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทัฯ 

1.4)  ระมดัระวงัการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก    ในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน
ต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของบริษทัฯ 

1.5)   ปฏิบติัตามระเบียบวินยัท่ีบริษทัฯ  ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
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1.6)  ไม่เสนอใหค้่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 

1.7) ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรค
การเมือง  กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวพนักบัการเมือง เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง รวมทั้งไม่ฝักใฝ่หรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลทางการเมืองและวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด 

1.8) ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ บุคคลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืน   

1.9)  ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์อยา่งดีท่ีสุด  และไม่น าไปใช้
เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน 

 

         2) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
                2.1)    รับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนกังานท่ีมีต าแหน่งเหนือ
ตน 
                2.2)    ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยติุธรรม ดูแลเอาใจใส่และพฒันา                     
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนบัสนุนดา้นการ
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยูเ่สมอ 
                2.3)    รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบังาน และ
พิจารณาน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 
     2.4)  รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
ในทางท่ีชอบเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 
                2.5)   พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานของผูร่้วมงาน และปรับปรุงตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                2.6)   ใหเ้กียรติผูอ่ื้นไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน รวมถึงไม่น า
เร่ืองราวของพนกังานอ่ืน มาวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พนกังาน 

         3) จริยธรรมต่อตนเอง 
              3.1)    ศึกษาหาความรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
              3.2)    ยดึมัน่ในคุณธรรม ละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท า
ใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงทั้งของตนเองและบริษทัฯ 
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         4) จริยธรรมต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
              4.1)   เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคมโดยส่วน 
รวมตามก าลงัความสามารถท่ีจะท าได ้
              4.2)   ประพฤติปฏิบติัตนให้อยูภ่ายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ี
เป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นโดยไม่เป็นธรรม 
 
5. การรักษาจรรยาบรรณ 

เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับ 
ทราบ   ท าความเขา้ใจ   และปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
        ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ อยา่งจริงจงั  

กรณีเกิดขอ้สงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้นใหเ้กิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวอ้าจไดรั้บการ
พิจารณาโทษตามกฎหมายหรือท่ีประกาศไวใ้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

..................................................... 


