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(This is a Thai translation of the original English version. The English version shall prevail.)

(ภำษำไทยแปลควำมจำกเอกสำรต้ นฉบับภำษำอังกฤษ อ้ ำงอิงต้ นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นหลัก)

กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายใน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของสำนักงำนใหญ่ สำขำจัดทำกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผู้มีสว่ นได้ เสี ยของ
สำขำได้ รับควำมโปร่งใส ควำมยุติธรรม และควำมรวดเร็ วในกำรบริ กำร วัตถุประสงค์ของสำขำ คือ กำรรักษำควำมมัน่ คงและ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวโดยใช้ ทรัพยำกรขององค์ กรอย่ำงมีป ระสิท ธิ ภำพและจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสมและสมบูรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้ กบั องค์กร
ด้ วยสำขำมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำร และมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยมี
ควำมมั่นใจในควำมเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบที่ได้ รับ แต่งตัง้ และมั่น หมำยว่ำคณะกรรมกำรบริ หำรปฏิบัติ หน้ ำที่ อย่ำง
เหมำะสม และสร้ ำงควำมเข้ มแข็งในแต่ละหน้ ำที่งำนในสำขำ
นโยบายการปฏิบัติตามกฎข้ อบังคับ
กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎข้ อบังคับ เป็ นหนึ่งในสิ่งสำคัญ ที่ สุด ในกำรบริ ห ำรของกลุ่ม บริ ษั ท สำขำได้ น ำนโยบำยมำจัด ท ำเป็ น
โครงสร้ ำงเพื่อมุง่ หวังให้ บคุ ลำกรปฏิบตั ิตำมกฎข้ อบังคับและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอยูเ่ สมอ


สำขำมุ่ ง มั่น ที่ จ ะบรรลุ พัน ธกิ จ โดยกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎข้ อ บัง คับ ในทุ ก กิ จ กรรมขององค์ ก ร รวมถึ ง กำรสร้ ำง
จรรยำบรรณขององค์กร



สำขำนิยำมกำรปฏิบตั ิตำมกฎข้ อบังคับ ว่ำเป็ น “กำรดำเนินกำรอย่ำงเอำจริ งเอำจัง ยุติธรรม และเหมำะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมคำดหวังและควำมต้ องกำรของสังคม โดยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมขององค์กร ตำมแนวทำงที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจ และตำมกำหนดของบริ ษัทผู้ถือหุ้นและ
กลุม่ บริ ษัท

ประมวลจรรยาบรรณ
1. ด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรด้ วยควำมซื่อสัตย์
1.1 สำขำปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับอยู่เสมอ และหำกสำขำพบพฤติกรรมใดๆ ที่ละเมิดกฎหมำยและข้ อบังคับ
สำขำกล้ ำที่จะเปิ ดเผยกำรกระทำนันและแก้
้
ไขด้ วยควำมร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 เมื่อต้ องพิจำรณำกำรกระทำใดๆ สำขำถำมตัวเองก่อนว่ำกำรกระทำนันถู
้ กจรรยำบรรณหรื อไม่ สำมำรถอธิบำยถึง
เหตุของกำรกระทำกับเพื่อนและครอบครัวด้ วยควำมมัน่ ใจหรื อไม่ และกำรกระทำนันจะรั
้ กษำควำมเชื่อมัน่ ในกลุม่ บริ ษัท
MS & AD และภำพลักษณ์ได้ หรื อไม่
1.3 สำขำปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่ำงซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเหมำะสมในทุกสถำนกำรณ์
2. ด้ ำนกำรดำเนินกำรเพื่อดูแลว่ำกิจกรรมขององค์กรมีควำมถูกต้ องเหมำะสม
2.1 สำขำจะไม่มีส่วนเกี่ ยวพันในกำรค้ ำที่ ไม่เป็ นธรรม เช่น กำรจำกัดกำรแข่งขัน ผ่ำนกำรสมรู้ ร่ วมคิด หรื อแสวงหำ
ผลประโยชน์ทไี่ ม่เป็ นธรรมจำกตำแหน่งหน้ ำที่
2.2 สำขำปกป้องสิทธิทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบุคคลอื่น
2.3 สำขำจัดกำรข้ อมูลของลูกค้ ำทีไ่ ด้ รับมำระหว่ำงกำรทำงำนอย่ำงเคร่งครัด และใช้ ข้อมูลดังกล่ำวสำหรับวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ เท่ำนัน้
2.4 สำขำยืนหยัดในกำรจัดกำรกับกลุม่ ต่อต้ ำนสังคมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมำย ไม่ยอมรับควำมต้ องกำรที่ไม่ยตุ ิธรรมและ
ผิดกฎหมำย
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2.5 สำขำจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ แน่ใจว่ำผลประโยชน์ของลูกค้ ำได้ รับกำรปฏิบตั ิ
อย่ำงเป็ นธรรม
2.6 สำขำรั บ รองว่ำ กำรท ำธุรกรรมเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ยกตัวอย่ำงเช่น กำรทำธุ รกิ จภำยในกลุ่ม บริ ษั ท หรื อ จัด ตัง้
พันธมิตรทำงธุรกิจของสำขำ
2.7 สำขำดูแลให้ กำรบริ หำรงำนมีควำมโปร่งใส โดยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ มควรในเวลำที่เหมำะสม
2.8 สำขำไม่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยโดยใช้ ข้อมูลวงใน (ยกตัวอย่ำงเช่น กำรซื ้อขำยหุ้น และธุรกรรมอื่นๆ ด้ วยข้ อมูล
สำคัญที่ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ)
2.9 สำขำจัดกำรทรัพย์สนิ ข้ อมูลสำคัญ และควำมลับทำงกำรค้ ำ ของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงเหมำะสม
2.10 สำขำไม่แสวงหำประโยชน์สว่ นตัวโดยใช้ ตำแหน่งทำงธุรกิจขององค์กร
3. ด้ ำนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและสร้ ำงสรรค์สภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ดี
3.1 สำขำเคำรพในสิทธิ มนุษยชนและไม่ เลือกปฏิบตั ิหรื อละเมิดสิทธิ บุคคลตำมควำมแตกต่ำงด้ ำนเชือ้ ชำติ สัญชำติ
เพศ อำยุ อำชีพ ศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมพิกำร หรื อลักษณะอื่นๆ
3.2 สำขำสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่มีปลอดภัยและสะดวกสบำยแก่พนักงำน

นโยบายการควบคุมภายใน
สำขำมีกระบวนกำรจัดให้ มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อจัดกำรกับควำมเสีย่ งที่สำขำต้ องเผชิญและช่วยในกำร
รักษำควำมปลอดภัยของทรัพย์สนิ องค์กร
คณะกรรมกำรบริ หำรของสำขำมีหน้ ำที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกำรวำงแผน กำรดำเนินกำร และดูแลกำรควบคุมภำยใน
นโยบำยนี ้เป็ นตัวกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่รับผิดชอบขององค์กร ระบบกำรควบคุมภำยในทุกระบบ
ต้ องสอดคล้ องกับระดับควำมเสี่ยงที่สำขำต้ องเผชิญ รวมถึงสอดคล้ องกับควำมซับซ้ อนของธุรกิจ ระบบเหล่ำนีต้ ้ องสำมำรถ
ลดควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่สำขำยอมรับได้ และต้ องไม่กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิกำรของสำขำ
กำรควบคุมภำยในต้ องได้ รับกำรทบทวนและทดสอบโดยกำรตรวจสอบภำยในเป็ นระยะๆ และเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนกำร
ตรวจสอบภำยนอกอยูเ่ สมอ
คณะกรรมกำรบริ หำรของสำขำมีหน้ ำที่รับรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจำปี ตำมระเบียบวิธีกำรของ
ระบบควบคุมภำยในประจำปี ของสำขำ ซึง่ อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมแนวทำงเพิ่มเติมจำกสำนักงำนภูมิภำค
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