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                                                                                       ส่วนที ่1 
ค านิยาม 

 
จริยธรรม                 หมายถึง  การด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบติัท่ีดี 

บริษทัฯ                 หมายถึง                บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการ   หมายถึง                กรรมการ บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

พนักงาน    หมายถึง  ผูบ้ริหาร พนกังานประจ า พนกังานในระหวา่งทดลองงาน พนกังาน 

      ชัว่คราว พนกังานภายใตส้ญัญาจา้งพิเศษ  

ผู้มส่ีวนได้เสีย   หมายถึง   ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ สงัคม  

      ชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม              

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์     หมายถึง   การด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของ 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่โดยทางสายเลือดหรือทางอ่ืนใดเขา้มามีอิทธิพล   
  ต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน ์
  สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ส่วนที ่2 

จริยธรรมต่อผู้มส่ีวนได้เสีย (Stakeholders) 
 

บริษัทฯให้ความส าคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ค านึงถึงสิทธิขั้ นพ้ืนฐาน และการปฏิบัติ ท่ีเป็นธรรม                                   
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นจริยธรรมทางธุรกิจน้ี เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนยึดถือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี แนวปฏิบติัดงักล่าวครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ผู้ถือหุ้น 

       บริษัทฯมีนโยบายเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและมัน่คง เพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับ

ผลประโยชนใ์นระยะยาว โดยมีแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

(1) ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ารตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล บนพ้ืน

ฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ และถูกตอ้ง เพ่ือประโยชนสู์งสุดขององคก์ร 

(2) ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทัฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน ภายใตก้ารปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

(4) จดัใหมี้ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

(5) จดัใหมี้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ และจดัท าเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่                

ผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ 

(6) จดัใหมี้ส่วนงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลประสานงานกบัผูถื้อหุน้ 
 

2.  ลูกค้า 

       บริษทัฯมุ่งมัน่พฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ ดงัน้ี  

(1) น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด และสามารถใหบ้ริการลูกคา้

ดว้ยความรวดเร็ว ทนัเวลา 

(2) น าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอประกอบการตดัสินใจ 

(3) ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆท่ีมีกบัลูกคา้ หากไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ะแจง้ให้ลูกคา้ทราบ

ล่วงหนา้เพ่ือหาทางแกไ้ขร่วมกนั ไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้ 

(4) เกบ็รักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีหน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์ เพ่ือให้บริการตอบขอ้ซักถามต่างๆของลูกคา้ รวมทั้งรับเร่ืองร้องเรียนและ

ประสานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ 
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(6) จดัใหมี้ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนส าหรับลูกคา้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.smk.co.th เพ่ืออ านวยความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้ 

(7) ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
 

3. พนักงาน 

 บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัพนกังาน โดยถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญัในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร โดยมีแนวปฏิบติัต่อพนกังาน ดงัน้ี  

(1) ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือลกัษณะส่วน

บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

(2) การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การให้รางวลั กระท าโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม รวมถึง     

ผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

(3) ก าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจน และอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บั

อุตสาหกรรม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 

(4) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างความมัน่คงกา้วหนา้ ในสายอาชีพแก่พนกังาน 

(5) ส่งเสริมใหพ้นกังานแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี และรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัชั้น โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(6) ดูแลสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ  
 

4.  เจ้าหนี ้

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจกบัเจา้หน้ีทุกประเภทโดยยึดหลกัจริยธรรม และด ารงช่ือเสียงของบริษทัฯดว้ยการสร้างความ

ไวว้างใจในการช าระหน้ีของบริษทัฯ โดยมีแนวปฏิบติัต่อเจา้หน้ี ดงัน้ี   

(1) ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆท่ีมีกบัเจา้หน้ี อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ผูกพนัใน

สญัญาจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี 

(2) มุ่งมัน่บริหารกิจการใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือคงความสามารถในการช าระหน้ี 

(3) แจง้ขอ้มูลรอบระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและการช าระเงินต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างชดัเจน  และช าระหน้ีตรง

เวลา 

(4) ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริง หรือ ขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้หน้ี 

(5) ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัเจา้หน้ี 
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5. คู่ค้า/คู่สัญญา 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้/คูส้ญัญาอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่คา้/คู่สัญญา 

ดงัน้ี 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์ระเบียบ การพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ท่ีชดัเจนและเป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

ของทั้งสองฝ่าย 

(2) คดัเลือกคู่คา้ดว้ยความโปร่งใส โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบขั้นตอนการจดัหา ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้

(3) ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขท่ีมีกบัคู่คา้/คู่สัญญา หากไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ผูกพนัในสัญญา 

จะแจง้ใหคู่้คา้/คู่สญัญาทราบล่วงหนา้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อคู่คา้/คู่สญัญา 

(4) แจง้ขอ้มูลรอบระยะเวลาในการเรียกเกบ็เงินและการช าระเงินต่อคู่คา้/คู่สัญญาทุกรายอย่างชดัเจน และช าระเงิน

เงินต่อคู่คา้/คู่สญัญาตรงเวลา  

(5) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่ค้า/คู่สัญญา ดว้ยการให้ความรู้และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน

สนบัสนุนงานของคู่คา้/คู่สัญญา ดว้ยการพฒันาระบบต่างๆท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการบริการลูกคา้ของ            

คู่คา้/คู่สญัญา 

(6) ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้/คู่สญัญา 
 

6. คู่แข่งทางการค้า 

         บริษทัฯด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบการคา้เสรีและการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
ดงัน้ี  

(1) ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 

(2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง เพ่ือประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯดว้ยวิธีการไม่สุจริต 

(3) ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่งทางการคา้ 
 

7. ภาครัฐ 

     บริษทัฯมุ่งมัน่เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัภาครัฐ โดยมีแนวปฏิบติัต่อภาครัฐ ดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 

(2) ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล ข่าวสาร เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

(3) ให้การสนับสนุน หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับ

ภาครัฐ 
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8. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

              บริษทัฯยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ และใหค้วามใส่ใจต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดย
มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) เคารพขนบธรรมเนียม และประเพณีในทอ้งถ่ินท่ีองคก์รด าเนินธุรกิจอยู ่

(2) ใหก้ารช่วยเหลือ และสนบัสนุนกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

(3) ปลูกฝังพนกังานใหเ้ป็นผูมี้จิตสาธารณะ มีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมท่ี

เป็นประโยชนต่์อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที ่3 
จริยธรรมของกรรมการ 

 
 กรรมการบริษทัฯ มข้ีอพงึปฏบิัต ิดงันี ้

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ความระมดัระวงั และรอบคอบ ภายใตห้ลกัจริยธรรมอนัดีงาม 

เพ่ือประโยชนสู์งสุดขององคก์ร 

(2) ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยน าความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะการบริหารมาใชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

(4) รักษาเกียรติ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

(5) ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการบริษทัฯแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

(6) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ี

เป็นประโยชน ์

(7) บริหารงานดว้ยความโปร่งใส หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตน รวมถึง 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการเพ่ือแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน 

 ไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ หรือเป็นธุรกิจท่ีมีสภาพเดียวกนักบับริษทัฯ 

 ไม่มีผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียในการท าสญัญาของบริษทัฯ 

 ไม่รับส่ิงของ หรือผลประโยชนอ่ื์นใด อนัเป็นการขดัขวางผลประโยชนข์องบริษทัฯเพ่ือประโยชน์

ส่วนตน 
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ส่วนที ่4 
จริยธรรมของพนักงาน 

 

พนักงานมข้ีอพงึปฏิบัต ิดังนี ้

 1.  การปฏิบัตต่ิอตนเอง 
(1) ยึดถือความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และมุ่งมัน่ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ 

(3) หมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และพฒันาตนเอง เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

 2.  การปฏิบัตต่ิอผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
(1) ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ ใหเ้กียรติ และส่งเสริมการมีสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 
(2) มุ่งเนน้ความสามคัคี ใหค้วามร่วมมือ และท างานเป็นทีม เพ่ือใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วง 
(3) มีทศันคติท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน ไม่กล่าวร้ายหรือวิพากษวิ์จารณ์โดยปราศจาก 

ความจริงและไม่เป็นธรรม อนัก่อใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่คณะ 
(4) เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น และพิจารณาน ามาปรับใชเ้พ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

การท างาน   

 3. การปฏิบัตต่ิอองค์กร 
(1)  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบงาน ประกาศและค าสัง่ใด ๆ ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
(2)  ไม่กระท าการ หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
(3)   ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ี หรือต าแหน่งงานของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้น  
        ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)   รักษาเกียรติของบริษทัฯ และระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อ 
        ช่ือเสียงและการด าเนินงานของบริษทัฯ 
(5)  ไม่ประกอบกิจการอนัเป็นการแข่งขนั หรือเป็นเหตุใหเ้กิดการขดัผลประโยชนก์บับริษทัฯ 
(6)   ไม่เป็นพนกังานประจ า หรือพนกังานชัว่คราวในองคก์รอ่ืน ท่ีด าเนินกิจการในลกัษณะเดียวกนั หรือเป็นคู่แข่ง 
        กบับริษทัฯ  

  4.  การปฏิบัตต่ิอลูกค้า  
(1) ใหก้ารตอ้นรับ และปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยมารยาทและอธัยาศยัอนัดีงาม ตลอดจนอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้

ไดรั้บบริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง
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(2) ช้ีแจงใหลู้กคา้ไดรั้บทราบวา่ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้กรณีท่ีลูกคา้ขอใหบ้ริการหรือปฏิบติังานอนัเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบปฏิบติัตามประกาศของบริษทัฯ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย แมว้่าการปฏิบติังานดงักล่าวจะท าให้บริษทัฯ 
ไดรั้บผลประโยชน ์

(3) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยประมาท จนเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย ทั้งทางดา้น

ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ หรืออาจท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อลูกคา้ 

(4) รักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ ไดรั้บค ายินยอมเป็น             

ลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้ หรือตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้ 

 5.  การรับของขวญัและการเลีย้งรับรอง 
(1) บริษทัฯ ไม่มีนโยบายสนบัสนุนใหพ้นกังานรับของขวญัใด ๆ จากลูกคา้และผูร่้วมธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงรวมถึง

ผูข้ายสินคา้/บริการ  คู่สญัญาทางธุรกิจหรือจากบุคคลใด ๆ เวน้แต่กรณีท่ีเป็นเทศกาลส าคญั และตอ้งมีมูลค่าไม่
เกิน 2,000 บาท หากมูลค่าเกินตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบว่าเป็นการผิดระเบียบของบริษทัฯ และคืนให้แก่ลูกคา้ 
กรณีท่ีไม่สามารถคืนไดใ้หส่้งมอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานเพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง หรือการแลกเปล่ียนของก านัล ท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีความถ่ีเกินสมควร   

เวน้แต่ เป็นการเล้ียงรับรองเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจโดยปกติ 

(3) พนกังานท่ีไปร่วมงานเล้ียงรับรอง งานเล้ียงอาหาร กิจกรรมกีฬา งานร่ืนเริง งานเปิดตวัสินคา้ หรือพิธีเปิดงาน
ฯลฯ ท่ีจดัโดยผูร่้วมธุรกิจ โดยผูร่้วมงานมาจากหลากหลายองค์กร และผูม้าร่วมงานทุกคนจะไดรั้บของขวญั 
หรือของช าร่วย หรือมีการชิงรางวลั พนกังานไม่ตอ้งแจง้ต่อบริษทัฯ หากไดรั้บของขวญัหรือของรางวลัในงาน
ดงักล่าว 
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ส่วนที ่5 
นโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนๆด้านจริยธรรมทางธุรกจิ 

1. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษทัฯ  

(1) พนกังานตอ้งงดเวน้การใชเ้วลาปฏิบติังาน และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือประโยชนข์องตนเอง 

(2) พนกังานตอ้งงดเวน้การน าต าแหน่งหนา้ท่ี และความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯของตน ไปแสดงออกเพ่ือประโยชน์

ของตนเอง 

(3) พนกังานตอ้งไม่เจตนาท าลาย หรือท าใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯเสียหาย 

(4) ในการจดัซ้ือ เกบ็รักษา และจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และวิธีปฏิบติัท่ีบริษทัฯก าหนด 

 ทรัพย์สินบริษทัฯ ดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้ งท่ีมีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ียงัไม่ได้

เผยแพร่สู่สาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล 

2. นโยบายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

         บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนุนการกระท า

ใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย สิทธิทางปัญญา หรือเคร่ืองหมายทางการคา้ ตลอดจนการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการล่วงละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ดงัน้ี  

(1) พนกังานท่ีใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ จะตอ้งติดตั้งโปรแกรมดว้ยซอฟทแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย และจะใชไ้ดเ้ฉพาะโปรแกรมท่ีทางบริษทัฯ อนุญาตเท่านั้น  

(2) เม่ือพนกังานพน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯแลว้ จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนแก่

บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นส่ิงประดิษฐ ์หรือขอ้มูลท่ีเกบ็บนัทึกไม่วา่จะในรูปแบบใด  

3. การจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

         บริษทัฯใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

พฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานใหดี้ยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงไดก้ าหนดใหมี้การด าเนินการ ดงัน้ี  
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(1) พฒันาและปรับปรุงระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย

วา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือความปลอดภยัของ

พนกังาน  และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในบริษทัฯ 

(2) จดัท านโยบาย แผนงานประจ าปี โครงการ หรือกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน  

(3) ท าการฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงบทบาทและหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของพนกังานทุกระดบัชั้น 

4. นโยบายการพฒันาพนักงาน 

              บริษทัฯให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาพนักงาน และไดด้ าเนินนโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและศกัยภาพสูง  เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนและสร้าง

ความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยืน   

 แนวทางการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯครอบคลุมเร่ืองการสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ   การสร้าง

แรงจูงใจ และทศัคติท่ีดีในการท างาน บริษทัฯสนบัสนุนใหพ้นกังานใชศ้กัยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี มุ่งเนน้การฝึกฝนทกัษะ

ในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่คงกา้วในสายอาชีพของพนกังาน  
  

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการมีมาตรการการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียว

โยงกนั หรือ รายการระหวา่งกนั ท่ีไม่เหมาะสม โดยก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯและหลกัจริยธรรม ไม่เอ้ือประโยชน์ หรือให้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด เพ่ือใหต้นไดรั้บประโยชน ์ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม 

(2) การท าธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจเป็นรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และ/หรือ การ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จะพิจารณาจากความจ าเป็น และค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของ
บริษทัฯ เป็นส าคญั โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ตามธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด   

(3) บริษทัฯ จะสรุปรายละเอียดรายการเก่ียวโยง ท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑต์อ้งเปิดเผยขอ้มูล ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

(4) ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ เม่ือ
ไดรั้บการแต่งตั้ง รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี  และทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 
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6. นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

        คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติัเพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดย้ึดถือปฏิบติั ดงัน้ี 

(1)  ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อย่างนอ้ย 1 วนั ล่วงหนา้

ก่อนท าการซ้ือขาย โดยใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บแจง้ เพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรับทราบต่อไป 

(2)  กรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59   

       แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่  

       วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และใหแ้จง้เลขานุการบริษทัทราบเพ่ือจดัท าบนัทึกการ 

       เปล่ียนแปลง สรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

       บริษทัฯในการประชุมคร้ังถดัไป  

(3)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน น าขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคา              
  หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซ้ือขาย   

        หลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
        จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ 
        ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้  
 (4)    ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบติัในเร่ืองการปกป้องรักษาและการใชข้อ้มูลภายในของหน่วยงานดา้นการลงทุน 
         อยา่งถูกตอ้ง โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรักษาความลบั 
         ของขอ้มูลและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และไม่น าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือแสวงหา 
         ประโยชนส่์วนตน 
 

7. การเกบ็รักษาข้อมูลความลบั 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งดูแลและระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ

ร่ัวไหล รวมทั้งห้ามให้ข่าวสารหรือเอกสารใดท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

จากบริษทัฯ 

(2) ไม่น าเอกสาร หรือขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้/

คู่สญัญา เจา้หน้ี และพนกังาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวหากไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของ

เวน้แต่ การเปิดเผยนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ขอ้ก าหนด  หรือเง่ือนไขผกูพนั ท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั

ตาม 
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8. นโยบายเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน 

         บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยจะ

ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ ดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุหรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน โดย

บริษทัฯ จะตั้งมัน่อยูบ่นหลกัของเสรีภาพ และความเสมอภาค โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) เคารพและสนบัสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศไวใ้นระดบัสากล ตามขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

(2) ตรวจตราดูแลไม่ใหธุ้รกิจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(3) ใหค้วามเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในโอกาสการจา้งงาน  

(4) ป้องกนัและปราบปรามการกดข่ี ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท างาน
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ส่วนที ่6 
การรับเร่ืองร้องเรียน 

1. วตัถุประสงค์ 

         เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบั

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นผูพิ้จารณาเร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในเร่ืองหรือขอ้สงสัยว่าหน่วยงาน และพนกังานของบริษทัฯได้

กระท าการท่ีไม่ถูกตอ้ง อนัอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ  รวมถึงก าหนดมาตรการการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีได้

ร้องเรียนดว้ยความสุจริต 

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนและขอบเขตการรับเร่ืองร้องเรียน 

         ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ สามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือใหข้อ้มูลมายงับริษทัฯได ้เม่ือพบเห็น หรือทราบ 

หรือมีขอ้สงสยั หรือเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตวา่หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัฯมีการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั การก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ อนัอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 

        เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็น

ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

         ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน และเอกสาร

หลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ เป็น

การเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

4. การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

        มขีั้นตอนปฏิบัต ิดงันี ้

1. รวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
2. ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูล และ ก าหนดมาตรการเพ่ือพิจารณาขั้นตอน วิธีการจดัการ ในแต่ละเร่ือง และ 
    ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม

13 



 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. รายงานผลใหผู้ร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หรือบุคคลอ่ืนตาม 
    ความจ าเป็นไดรั้บทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความคืบหนา้ 
    เป็นระยะ กรณีท่ีเป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบหรือ                      
    กรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงและผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรับทราบ 

 

5. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน   

          คณะกรรมการบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิด ผา่นช่องทางของบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ร้องเรียนไดโ้ดยตนเองหรือโทรศพัทไ์ดท่ี้ 

 หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน (Complain Unit) TEL: 02-3787000 ต่อ 7177 - 7181 
2. ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.smk.co.th  
3. กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็น ไดทุ้กสาขาทั่วประเทศ 
4. ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิด โดยตรง หรือส่งจดหมายถึง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยส่งมาตามที่อยู่ ดงันี ้
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 313 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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ส่วนที ่7 
การติดตามดูแล และ การทบทวน 

(1) บริษทัฯ ให้ถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นจริยธรรมทางธุรกิจน้ี อย่างเคร่งครัด                  

หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ท่ีขดัต่อจริยธรรมทางธุรกิจ บริษทัฯ จะพิจารณาและด าเนินการตาม

ความเหมาะสม และในกรณีท่ีการกระท าดงักล่าวขดัต่อระเบียบและขอ้บงัคบัการท างาน บริษทัฯ จะพิจารณา

ด าเนินการลงโทษตามแต่ละกรณี 

(2) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแลและรับผิดชอบท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบ 

เขา้ใจ และปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯน้ี อยา่งจริงจงั 

(3) เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือ  ดา้นบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ช้ีแจง ใหท้ราบถึงวิธีในการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจน้ี 

(4) คณะท างานดา้นบรรษทัภิบาล  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
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