ตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
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ทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึงอะไร
หมายถึง การใชอำนาจในตำแหนงหนาที่โดยมิชอบ การฝาฝนกฎหมาย ระเบียบหรือ
นโยบายของบริษทั รวมถึงการละเวนการปฏิบตั หิ นาที่ เพือ1 แสวงหาประโยชนอนั มิควร
ไดแกตนเองและผูอ น1ื การใหหรือการรับสินบนในรูปแบบตางๆ (การใหสนิ บน หมายถึง
การเสนอ สัญญา หรือการมอบ รวมทัง้ หมายถึงการเรียกรอง หรือรับผลประโยชน
ที่เกี่ยวของกับเงิน หรือผลประโยชนอื1นๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม แกเจาหนาที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม เพื1อใหไดมาซึ่งธุรกิจ หรือเพื1อรักษาหรือแนะนำธุรกิจใหกับบริษัท)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-695-0800
www.thaivivat.co.th

thaivivat

?
? ใคร
ที่ตองปฎิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
พนักงานบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ทุกคน โดยมีกรรมการบริษัท
ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี ผูท ก่ี ระทำการทุจริตคอรรปั ชัน่ จะตองไดรบั การพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษ
ทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นเขาขายผิดกฎหมาย

หลักการเลี้ยงรับรองและเงินสนับสนุนเปนอยางไร
1. บริษัทไมมีนโยบายในการเลี้ยงรับรอง หรือใหพนักงานรับเลี้ยงรับรอง เวนแตเปนไป
เพือ1 ความจำเปนในการปฏิบตั หิ นาที่ เพือ1 ทำความรูจ กั สรางความสัมพันธทด่ี ี ในขอบเขต
ทีเ่ หมาะสม และเปนการกระทำทีจ่ ะไมสง ผลใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยไมเปนธรรม
ในการปฏิบัติหนาที่
2. เมื1อมีการเชิญขาราชการ เจาหนาที่หนวยงานกำกับดูแล ตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆ ที่อยู ใน
ขอบขายของความบันเทิง ไมนำเสนอหรือจายเงินใหขา ราชการเพือ1 เขาสถานบันเทิง หรือ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมหรือกีฬา รูปแบบของการเลี้ยงรับรองตองเปนไปตาม
ระเบียบของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
3. คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งรับรองมีความสมเหตุสมผล ไมฟมุ เฟอยเกินสมควร และ
คาใชจายตางๆ ตองมีเอกสารประกอบ
4. การเลีย้ งรับรอง การสนับสนุนกิจกรรม เชน บัตรชมภาพยนตร คอนเสิรต หรืองาน
กีฬา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามสายงาน โดยมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา และ จะตองสามารถตรวจสอบไดวา ไมไดเปนไปเพือ1 วัตถุประสงค
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น

หลักการในการใหหรือรับของขวัญเปนอยางไร

หลักการการบริจาคเพื1อการกุศลเปนอยางไร
1. ตองเปนไปเพื1อสาธารณะกุศล คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ดำเนินการอยาง
โปรงใสถูกตองตามกฎหมาย ไมขัดตอศีลธรรม ปราศจากจุดประสงคแอบแฝง เชน
เพือ1 การใหสนิ บน เพือ1 ความไดเปรียบทางการคา เพือ1 สนับสนุนพรรคการเมือง เปนตน
2. การบริจาคเพือ1 การกุศล ไมวา จะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสนิ แกกจิ กรรมหรือโครงการ
ใดจะตองกระทำในนามบริษทั ผานขัน้ ตอนการอนุมตั ติ ามระเบียบของบริษทั มีเอกสาร
หลักฐานการบริจาค ติดตามและตรวจสอบ เพื1อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไม ไดถูกนำไปใช
เพื1อเปนขออางในการทุจริตคอรรัปชั่น

จะทำอยางไรเมื1อพบเห็นเหตุการณทุจริตคอรรัปชั่น
สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียน ไดดังนี้
จดหมาย นันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก COMPLIANCE
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
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1. กอนการใหหรือรับของขวัญ ตองตรวจสอบใหแน ใจวาไดปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมาย
และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ ให
แกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมกับโอกาส
2. ไม ใหหรือรับของขวัญที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินกิจการของบริษัท หรือทำให
เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่
3. สามารถสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ลูกคา คูค า ดวยการมอบของขวัญทีม่ โี ลโกของบริษทั
ที่มีมูลคาไมสูง เชน ปากกา สมุดบันทึก ปฏิทิน รม USB ที่ชารตแบตสำรอง ถวยน้ำ
เสื้อยืด เพื1อกิจกรรมการตลาด สงเสริมการขาย โปรโมชั่น
4. มูลคาของขวัญทีม่ อบใหขา ราชการ เจาหนาทีก่ ำกับดูแลธุรกิจนัน้ ตองไมเกินกวาทีก่ ำหนด
ไวในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ไม ใหหรือรับของขวัญเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคำ อัญมณี อสังหา
ริมทรัพย หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน
6. ไม ใหหรือรับของขวัญกับบุคคลเดียวกันบอยครั้ง

โดยผูรองเรียน ผูที่ ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรปั ชัน่ หรือผูป ฏิเสธเขารวมทุจริตคอรรปั ชัน่ แมวา การปฏิเสธดังกลาวจะทำใหบริษทั
สูญเสียธุรกิจก็ตาม จะไดรบั ความคุม ครอง ไมถกู ลดตำแหนง ทำโทษ ใหออกจากงาน หรือ
ไดรับผลกระทบอื1นๆ

หลักการดำเนินการชวยเหลือดานการเมืองเปนอยางไร

หากมีขอสงสัยวาสิ่งที่กำลังจะปฏิบัติถูกตองตามนโยบายตอตาน
การคอรรัปชันหรือไม ขอใหพิจารณากอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง
หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ แต ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช
สิทธิการเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2. ไมแสดงดวยวิธีการใดๆ ที่ทำใหเกิดความเขาใจวาบริษัทสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใด หรือผูมีอำนาจทางการเมือง เชน การแตงกายดวยเครื1องแบบ
พนักงาน ในการเขารวมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการเมือง ไม ใชทรัพยากรของบริษทั ที่
จะดำเนินการสนับสนุนหรือตอตานพรรคการเมือง ไมเปนตัวแทนพรรคการเมืองใน
กิจกรรมสาธารณะตางๆ หรือเปนสมาชิกขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น

จดหมายอิเล็กทรอนิกส NANTAWAN_ARU@THAIVIVAT.CO.TH
โทร 1231 ตอ 5938

บริษัทถือวาขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น เปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่
จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร ายงานแหลงทีม่ าของขอมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ

1. เปนการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐและบริษัทหรือไม
2. สามารถเปดเผยการกระทำตอสังคมไดหรือไม
3. เปนการกระทำทีข่ ดั ตอจริยธรรมและอาจนำความเสือ1 มเสียมาใหกบั ผูก ระทำหรือผูอ น1ื หรือ
ตอชื1อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม
หากไมแนใจในการพิจารณาดวยตนเอง ใหปรึกษาผูบ งั คับบัญชาหรือแผนก COMPLIANCE
เพื1อที่จะไดรวมกันพิจารณาและดำเนินการใหถูกตองตอไป

