นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่อ ต้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บริษัท ประกัน ภัย ไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน ที*สง่ ผลกระทบต่อ
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั*งยืนของบริษัทควบคู่กับการพัฒนาประเทศ อันเป็ นผล
ทําให้ต น้ ทุนค่าใช้จ่า ยในการดํา เนิ นธุร กิ จเพิ*มสูงขึน6 ประสิทธิ ภาพการดําเนินงานที* ต* าํ ลง ไม่ สามารถสร้า ง
ประโยชน์สงู สุดแก่ผบู้ ริโภค บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรู ปแบบ โดยมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันไม่เพี ยงเป็ นการกระทําที*ผิดกฎหมายเท่านั6น แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรมที*ดีงาม
เป็ นพฤติกรรมที*ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและร่วมมือกันเพื*อให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันในวงกว้าง บริษัท จึงได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมถึงจัดให้มีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื*องทุกปี
สร้างความเชื*อมั*นว่าการดําเนินงานเป็ นไปตามขัน6 ตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที*วางไว้ เพื*อแสดงให้เห็น
ว่าเป็ นบริษัทที*มีระบบป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที*บงั คับใช้ในปั จจุบนั เพื*อเป็ นพืน6 ฐานของมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และกําหนดช่องทางรับแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ในกรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบ
พฤติกรรมของพนักงานที*ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยบริษัท
และบริษัทย่อยจะรับฟั งข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั น ฉบั บ นี 6ใ ช้กั บ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท
ประกั น ภัย ไทยวิ วัฒ น์ จํา กั ด (มหาชน) และ บริ ษัทย่ อ ย โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้นับ ตั6ง แต่ วันที* ไ ด้รับ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
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สารบัญ
หน้า
บทนํา
วัตถุประสงค์
คํานิยาม
บททั*วไป
ขอบเขตการบังคับใช้
หน้าที*ความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิเพื*อต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ส่วนที* D แนวปฏิบตั ิของบุคลากรทุกระดับ
D. การให้และการรับของขวัญ
F. การเลีย6 งรับรอง การบริการต้อนรับ
G. การสนับสนุนทางการเมือง
H. การบริจาคเพื*อการกุศล
I. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
J. เงินสนับสนุน
L. การจ้างเจ้าหน้าที*รฐั
M. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
O. การจัดซือ6 จัดจ้าง
ส่วนที* F การควบคุมด้านต่างๆ
1. การควบคุมทางบัญชี
F. การควบคุมทางการเงิน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4. การบันทึกและการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

1
4
5
9
10
10
13
13
14
14
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
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ส่วนที* G การประเมินความเสี*ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
D. ปั จจัยเสี*ยงภายในองค์กร
F. ปั จจัยเสี*ยงภายนอกองค์กร
การดําเนินการเพื*อป้องกันความเสี*ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
การบริหารความเสี*ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
การเปิ ดเผยข้อมูล
การสื*อสาร
ส่วนที* H การแจ้งเบาะแสเรื*องร้องเรียน (Whistle Blowing) และการตรวจสอบ
1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส
2. มาตรการคุม้ ครองและบรรเทาความเสียหาย
ให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. กระบวนการดําเนินการเมื*อได้รบั ข้อร้องเรียน
บทลงโทษ
การทบทวน

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

21
22
22
22
23
23
24
25
25
25
26
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วัต ถุป ระสงค์
1. เพื*อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและ
กฎหมายที*เกี*ยวข้อง
2. เพื* อ กํา หนดกฎเกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ เ พื* อ ให้ม* ันในว่ า บุ ค ลากรของบริ ษั ท ปฏิ บัติ หน้า ที* อ ย่ า ง
สอดคล้องกับกฎหมายที*เกี*ยวข้องและนโยบายฉบับนีอ6 ย่างเคร่งครัด
3. เพื* อให้ผูล้ งทุน ผู้ท*ีเกี* ยวข้องทางธุรกิ จ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในการประกอบธุรกิ จได้ร ับทราบและ
ตระหนักถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั*นของบริษัทในการมีส่วนร่วมอย่างต่อ เนื*องในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
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คํานิยาม
บริษัท
บริษัทย่อย

หมายถึง
หมายถึง

บุคลากรของบริษัท

หมายถึง

ผูท้ *เี กี*ยวข้อง

หมายถึง

เจ้าหน้าที*ของรัฐ

หมายถึง

การทุจริตคอร์รปั ชัน

หมายถึง

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลาววิวฒ
ั น์ ประกันภัย
บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิช* นั โซลูช* นั จํากัด
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ที*ปรึกษา พนักงานทุกระดับชัน6
ลูกจ้าง พนักงานชั*วคราว และพนักงานทดลองงาน
คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี*นอ้ ง ญาติสนิท ที*
ปรึ ก ษาของบริ ษั ท และให้ ห มายความรวมถึ ง
ผู้สนับ สนุนที*เกี* ย วข้องกับ การประกอบธุร กิ จของ
บริษัท คูค่ า้ ตัวแทน ของบริษัท
ผูด้ าํ รงตําแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้อ งถิ* น ซึ* ง มี ต ํา แหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจํา
พนักงานหรือบุคคลผูป้ ฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่ วยงานของรัฐ หน่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ล ผู้บ ริหาร
ท้อ งถิ* น และสมาชิ ก สภาท้อ งถิ* น ซึ* ง มิ ใ ช่ ผู้ด ํา รง
ตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที* และให้หมายความ
รวมถึ ง กรรมการ อนุก รรมการ ลูก จ้า งของส่ ว น
ราชการ รัฐวิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรัฐ และ
บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลซึ* ง ใช้ อ ํา นาจหรื อ ได้ รั บ
มอบหมายให้ใช้อาํ นาจทางการปกครองของรัฐใน
การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ*งตามกฎหมาย ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดตัง6 ขึน6 ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ กิจการอื*นของรัฐ
หมายความรวมถึ งผูซ้ *ึงพ้นจากการเป็ นเจ้า หน้า ที*
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมด้วย
การใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที*โดยมิชอบ การฝ่ า

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
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การให้หรือการรับสินบน หมายถึง

ค่าของขวัญ ค่ารับรอง
ค่าบริการต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื*นๆ

หมายถึง

ของมีคา่

หมายถึง

ฝื นกฎหมาย ระเบี ย บหรื อ นโยบายของบริ ษั ท
รวมถึ งการละเว้นการปฏิ บัติ หน้า ที* เพื* อ แสวงหา
ประโยชน์อนั มิควรได้แก่ตนเองและผูอ้ *ืน โดยการให้
หรือการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ
การเสนอ สัญญา หรือการมอบ รวมทัง6 หมายถึง
การเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ท*ีเกี*ยวข้องกับเงิน
หรือผลประโยชน์อ*ืนๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
แก่เจ้าหน้าที*ของรัฐ หน่ว ยงานของรัฐ หน่วยงาน
กํากับดูแล หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที*ไม่
ว่ า จะโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม เพื* อ ให้ไ ด้ม าซึ* ง
ธุรกิจ หรือเพื*อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กบั บริษัท
เงิ นสด ทรัพย์สิน สิ*งของใดๆ หรือ สิ*งที*ใช้แ ทนเงิ น
สด รวมถึงสิ*งที*สามารถเปลี*ยนเป็ นสินค้าหรือ
บริการ บัตรกํานัล ค่าอาหารและเครื*องดื*ม ค่าที*พกั
ค่าโดยสาร หรือสิ*งอื*นใดในลักษณะเดียวกันที*ให้แก่
กัน
สิ*งใดๆ ซึง* ได้มอบให้และเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ บั ซึง* ให้หมายรวมถึงสิ*งต่างๆ ดังต่อไปนีด6 ว้ ย
- เงิ น สด หุ้น พั น ธบั ต ร บั ต รของขวั ญ หรื อ สิ* ง
เทียบเท่าเงินสดอื*นๆ
- ของขวัญ หรื อ สิน ค้า ให้เ ปล่ า (ยกเว้นของขวัญ
มูลค่าเล็กน้อย มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท
ตามวาระโอกาส)
- การเสนอจ้างงาน หรือบริการ
- ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า อาหาร การเลี 6ย ง
รับรอง หรือการบริการต้อนรับ

นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
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- เงินอุดหนุน เบีย6 เลีย6 ง ส่วนลด หรือเงินกู้
- การจัดหาให้แก่ญาติ เพื*อน ผูร้ ่วมงาน ของบุคคล
ใดๆ ให้ถือ ว่ าเป็ นการให้ผลประโยชน์โดยอ้อมกับ
บุคคลนัน6 ด้วย
ปกติประเพณีนิยม

หมายถึง

เทศกาลหรือวันสําคัญซึง* อาจมีการให้ของขวัญ
และหมายความโอกาสในการแสดงความยินดี การ
แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ
เสี ยใจ หรื อการให้ค วามช่ วยเหลือ ตามมารยาทที*
ถือปฏิบตั กิ นั ในสังคม

การสนับสนุนทางการเมือง

หมายถึง

การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การเงิน เช่น การให้ หรือการให้กูย้ ืม เพื*อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือในรู ปแบบอื* น
เช่ น การให้ส*ิ ง ของหรื อ การบริ ก าร การโฆษณา
ส่งเสริมหรื อสนับสนุนพรรคการเมื อง การซือ6 บัตร
เข้าชมงานที*จดั ขึน6 เพื*อระดมทุน หรือบริจาคให้แก่
องค์กรที*มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง
โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะที*ไม่
ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสนับสนุนให้พนักงาน
เข้า ร่ ว มกิ จกรรมทางการเมื อ งในนามของบริ ษั ท
เพื*อให้ได้มาซึง* ความได้เปรียบทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ น
การสนับสนุนกระบวนการประชาธิ ปไตยที*กระทํา
ได้ตามที*กฎหมายกําหนด

การบริจาคเพื*อการกุศล

หมายถึง

กิจกรรมที*เกี*ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินเพื*อโครงการ
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กิจกรรม เพื*อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม โดยบริษัท
อาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนที*มีตวั ตน
เงินสนับสนุน

หมายถึง

การจ่ายเงินสําหรับ การบริการ หรือ
ผลประโยชน์ท*ี ยากต่อการวัดผลและติดตาม เพื*อ
วั ต ถุป ระสงค์ท างธุ ร กิ จ ตราสิ น ค้า เพื* อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์บ ริษัทและสร้า งภาพลัก ษณ์ความ
น่ า เชื* อ ถื อ ทางการค้า และชื* อ เสี ย งของผู้ใ ห้เ งิ น
สนับสนุน

ค่าอํานวยความสะดวก

หมายถึง

ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที*จ่ายแก่เจ้าหน้าที*ของรัฐ
อย่า งไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้เพี ย งเพื* อ ให้
มั* นใจว่ า เจ้ า หน้ า ที* ข องรั ฐ ดํ า เนิ น การ ตา ม
กระบวนการ หรื อ เป็ น การกระตุ้นให้ด าํ เนิ น การ
รวดเร็ ว ขึ 6น โดยกระบวนการนั6 น ไม่ ต ้ อ งอาศั ย
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที* และเป็ นการกระทําอันชอบ
ด้ว ยหน้า ที* ของเจ้า หน้า ที*ข องรัฐผูน้ ั6น รวมทั6งเป็ น
สิทธิท*นี ิติบคุ คลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

การจ้างเจ้าหน้าที*ของรัฐ

หมายถึง

การที*บคุ คลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าที*ของรัฐ ได้
เข้ า มา ทํ า งา นใ ห้ กั บ บริ ษั ท และ อา จ อา ศั ย
ความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเพื*อประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที* ของหน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานกํา กั บดูแ ลของบริ ษัท โดยผลของการ
กระทํานัน6 มุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที*
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ไม่ เ ป็ นธรรม หรื อ การกํ า หนดนโยบายที* เ อื 6 อ
ประโยชน์ต่อบริษัท
การขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง

สถานการณ์หรือการกระทําทีบุคคล มี
ผลประโยชน์ ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ
หรือ การปฏิบตั ิหน้ าทีในตํ าแหน่ ง หน้ า ทีทีบุค คล
นัน( รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม

บททัวไป
1. บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน และการให้หรือการรับสินบนทุกรู ปแบบ โดยบริษัทได้กาํ หนด
นโยบายและแนวปฏิ บัติ ต่ อ ต้า นทุจ ริ ต คอร์ร ัป ชัน เพื* อ ให้บุค ลากรของบริ ษัท ปฏิบัติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัด
2. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่บุคลากร และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทัง6 ภายในและภายนอกบริษัทได้รบั ทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันโดยทั*วกัน
3. บริษัทจะสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสมํ*าเสมอ หากมีการฝ่ าฝื น
กระทําการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่ว ยเหลื อ หรื อให้ความร่วมมือ กับการทุจริตคอร์รัป ชันจะ
ได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
4. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่กระทําหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง6 ทางตรงหรือทางอ้อม เพื*อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื*อน และ คนรูจ้ กั
5. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื*อพบเห็นการกระทําที*เกี*ยวข้อง
หรืออาจจะเกี*ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันที*เกี* ยวข้องกับบริษัท โดยผูพ้ บเห็นการกระทําดังกล่าว
มีหน้าที*ตอ้ งแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานที*ม*ีหน้าที*รบั เรื*องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรายงานที*กาํ หนด
ไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
6. บริษัทจะไม่ลงโทษ ลดตําแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที*ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่า
การกระทํานัน6 จะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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7. บริษัทให้ความสําคัญในการรับฟั งการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันที*บุคลากร
ของบริษัทเกี* ยวข้องหรืออาจจะเกี*ยวข้อง ซึ*งถือเป็ นเครื*องมือสําคัญในการเฝ้าระวัง ติดตาม หรือ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของบริษัท
8. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูท้ *ีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือให้ขอ้ มูลเกี* ยวกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชันที*เกี* ยวข้องกับบริษัท ตามที*กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน
ขอบเขตการบังคับ ใช้
1. บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ลาววิวฒ
ั น์ประกันภัย จํากัด
3. บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิช* นั โซลูช* นั จํากัด
หน้าทีและความรับ ผิด ชอบ
คณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดและอนุมตั ินโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และ กํากับดูแลให้มีระบบที*
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที*มีประสิทธิภาพเพื*อให้ม* นั ใจว่าฝ่ ายบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญและได้นาํ ไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. ควบคุมและดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในภาพรวม
3. ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่วมแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันที*สง่ ผลกระทบ
ต่อบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สื*อสารถึงวัตถุประสงค์ของกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันให้บคุ ลากรบริษัทนําไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื*อให้ม* ันใจว่ามีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั อิ ีกครัง6
2. สอบทานการกํา กับและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนัก งาน และการบริหารความเสี* ยง
เพื* อให้ม* ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ นโยบาย
และแนวปฏิบัติ ฉบับนี 6 เพื* อ ให้ม* ันใจว่า บริษัทมี การควบคุมและป้องกันความเสี*ยงเกี* ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเพียงพอและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
3. รับทราบการแจ้งเบาะแส ข้อร้อ งเรี ยน และผลการพิจารณาของบริษัทเกี* ย วกับพฤติกรรมของ
บุค ลากรบริษัทที* เกี* ย วข้อง หรื อ อาจจะเกี* ยวข้องกับ การทุจริต คอร์รัป ชัน โดยกํา หนดให้มีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผมู้ ี หน้าที*รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ เมื*อได้รับแจ้ง
เบาะแส ข้อร้อ งเรี ย น และเสนอเรื* องให้ค ณะกรรมการบริษัทพิ จารณาบทลงโทษหรื อ แนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน
คณะผู้บ ริห าร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย
สื*อสารไปยังผูใ้ ต้บังคับบัญชาและผูท้ *ีเกี* ยวช้องให้รับทราบ และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที*
ปราศจากการรับ และการให้สิ น บน และการทุจ ริ ต คอร์รั ป ชั น รวมทั6ง การสร้า งแรงจู ง ใจให้
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที*ดว้ ยความซื*อสัตย์สจุ ริต ต่อต้านการรับและการให้สินบน และการ
ทุจริตคอร์รปั ชันในการปฏิบตั ิงาน
2. ควบคุมดูแลให้ผูใ้ ต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยเคร่งครัด หากพบข้อสงสัย หรือพบเห็นพฤติกรรมที*ฝ่าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั ิฉบับนี 6 ฝ่ าย
บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจอบและคณะกรรมการบริษัทเพื* อทราบหรือพิจารณา
ดําเนินการ
3. พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ความเหมาะสมของระบบและมาตรการ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน เพื*อให้สอดคล้องกับการเปลี*ยนแปลงของธุรกิจ และระเบียบที*เกี*ยวข้อง
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หน่วยงานกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ัต ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
1. ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับการเปลี*ยนแปลงทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี*ยง และกฎหมายที*เกี*ยวข้อง
เพื*อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
2. สื*อสาร เผยแพร่และให้คาํ ปรึกษาเกี*ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันแก่บคุ ลากรของบริษัท
เพื*อให้รบั ทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด
3. ติดตามการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและ
กฎหมายที*เกี*ยวข้อง รวมถึงมีการประเมินความเสี*ยง เพื*อให้ม* นั ใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันที*
เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เกี*ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันที*บคุ ลากรของบริษัทมีส่วนเกี*ยวข้อง
และดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที*ได้รบั แจ้ง และเสนอเรื*องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรการบริษัท ร่วมกันแก้ไขปั ญหาและพิจารณาบทลงโทษ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
ระเบียบ และ กฎหมายที*เกี*ยวข้อง เพื*อให้ม* นั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที*เหมาะสม ต่อความ
เสี*ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันที*อาจเกิดขึน6 และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายทรัพ ยากรมนุษย์
1. อบรม และจัดหาแนวทางและช่องทางในการสื*อสารแก่บุคลากรของบริษัทให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ตรวจสอบประวัติ หรือความน่าเชื*อถือด้านคุณวุฒิ ความสามารถ รวมถึงประวัตกิ ารทํางานของ
บุคลากรของบริษัทในตําแหน่งงานสําคัญก่อนการทําสัญญาจ้างงาน
บุค ลากรของบริษัท
1. ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด
2. กรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทที*เกี*ยวข้องหรืออาจจะเกี*ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รปั ชัน จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที*ม*ีหน้าที*รบั เรื*องร้องเรียน ผ่านช่องทางการ
รายงานที*กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
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ตัวแทนทางธุร กิจ ทีบริษัท มีอ าํ นาจควบคุม
1. ยอมรับที*จะปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท
2. กรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทที*เกี*ยวข้องหรืออาจจะเกี*ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รปั ชัน จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที*ม*ีหน้าที*รบั เรื*องร้องเรียน ผ่านช่องทางการ
รายงานที*กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

แนวปฏิ บตั ิ เพือต่อ ต้านการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน (Code of Conduct for Anti-Corruption)
ส่ว นที - แนวปฏิ บตั ิ ข องบุค ลากรทุก ระดับ
เพื* อให้การดําเนินการตามนโยบายเป็ นไปอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของบริษัททุก
ระดับ ปฏิบตั ิตอ่ รูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี 6
1. การให้แ ละการรับ ของขวัญ
บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สนิ หรือของมีค่า จากลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์
หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลใดๆ เพื*อเป็ นการชักจูงให้กระทําผิดในวิชาชี พ หรือ เพื*อ
อํานวยความสะดวก เพื*อใช้เป็ นหลักประกันหรือเพื*อเร่งการดําเนินการบางอย่างซึ*งเจ้าหน้าที*ของบริษัทหรือคู่
ค้าต้องทําเป็ นกิจวัตร หรือต้องปฏิบตั ิตามหน้าที*
ยกเว้นของขวัญที*มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมตามวาระ
โอกาส โดยต้องได้รับอนุมัติจากผูบ้ ังคับบัญชาที*มีอาํ นาจสั*งจ่ายเงินตามวงเงินอนุมัติท*ีบริษัทฯได้กาํ หนดไว้
พร้อมหลักฐานเป็ นเอกสารที*เกี*ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าวและต้องสามารถชีแ6 จงการกระทําต่างๆ ของ
ตนได้ทงั6 ต่อภายในและภายนอก
การดําเนิ น การเพือป้ อ งกัน การทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
1) ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและนโยบาย
ต่อต้านการทุจ ริตคอร์รปั ชันของบริษทั โดยสิงของหรือของขวัญทีให้แก่กนั ในหน้าทีการงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมกับโอกาสและมีมูลค่าเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และประกาศทีคณะกรรมการป้ อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดไว้
2) ไม่ให้หรือรับของขวัญทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษทั หรือทําให้เกิดอิทธิพล
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
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ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง โดยไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที
3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ทดีี กบั ลูกค้า คูค่ า้ ด้วยการมอบของขวัญทีมีโลโก้ของบริษทั ทีมีมลู ค่า
ไม่สงู เช่น ปากกา สมุดบันทึก ปฏิทนิ ร่ม USB ทีชาร์ตแบตสํารอง ถ้วยนํ( า เสือ( ยืด เพือกิจกรรมการตลาด
ส่งเสริมการขาย โปรโมชัน
4) มูลค่าของขวัญทีมอบให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีกํากับดูแลธุรกิจนัน( ต้องไม่เกินกว่าทีกําหนดไว้ใน
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง
5) ไม่ให้หรือรับของขวัญเป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิงของ
ในทํานองเดียวกัน
6) ไม่ให้หรือรับของขวัญกับบุคคลเดียวกันบ่อยครัง(
2. การเลีย4 งรับ รอง การบริก ารต้อ นรับ
บริษัทไม่มีนโยบายในการเลีย6 งรับรอง การบริการต้อนรับ หรือให้พนักงานรับเลีย6 งรับรองและบริการ
ต้อนรับ เว้นแต่ เป็ นไปเพื*อความจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที* เพื*อทําความรู จ้ กั สร้างความสัมพันธ์ท*ีดี ในขอบเขต
ที*เหมาะสม และเป็ นการกระทําที*จะไม่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที*
การดําเนิ น การเพือป้ อ งกัน การทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
1) เมื*อมีการเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที*หน่วยงานกํากับดูแล ต้องหลีกเลี*ยงสิ*งใดๆ ที*อยู่ในขอบข่ายของ
ความบันเทิง ไม่นาํ เสนอหรือจ่ายเงินให้ขา้ ราชการเพื*อเข้าสถานบันเทิง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือกีฬา
รูปแบบของการเลีย6 งรับรองต้องเป็ นไปตามระเบียบของหน่วยราชการที*เกี*ยวข้อง
2) ค่าใช้จ่ายที*เกี*ยวกับการเลีย6 งรับรองหรือการบริการต้อนรับ มีความสมเหตุสมผล ไม่ฟมเฟื
ุ่ อยเกิน
สมควร และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ต้องมีเอกสารประกอบ
3) การเลีย6 งรับรอง การบริการต้อนรับ การสนับสนุนกิจกรรม เช่น บัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิรต์ หรือ
งานกีฬา ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้เป็ นไปเพื*อวัตถุประสงค์ท*ีเกี*ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. การสนับ สนุน ทางการเมือ ง
บริษัท เป็ นองค์กรธุรกิ จที*เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษัทไม่มีแนวปฏิบตั ิท*ีจะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
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การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
1) บริษัทวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ*ืนใดให้แก่พรรค
การเมือง นักการเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือ กทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม แต่ให้ความ
เคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง6
2) ไม่แสดงด้วยวิธีการใดๆ ที*ทาํ ให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ*งพรรค
การเมืองใด หรือผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง เช่น การแต่งกายด้วยเครื*องแบบพนักงาน ในการเข้าร่วมกิ จกรรมที*
เกี* ยวข้องกับการเมื อง ไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทที*จะดําเนินการสนับสนุนหรือต่อต้านพรรคการเมื อง ไม่เป็ น
ตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรือเป็ นสมาชิกขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ*น
4. การบริจาคเพือการกุศ ล
บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ*งแวดล้อม เพื*อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผคู้ นในสังคม
ผ่านการดําเนินธุรกิจหรือการบริจาค แต่ตอ้ งเป็ นไปเพื*อสาธารณะการกุศลเท่านั6น การบริจาคเงินเพื*อการกุศล
และต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานที*ชดั เจน สอดคล้องกับขัน6 ตอนการอนุมัติ
และการสอบทานตามระเบี ยบของบริษัท และจัดให้มีขั6นตอนการติดตามอย่างเหมาะสมเพื*อให้ม* ันใจว่าการ
บริจาคเพื*อการกุศลไม่ถูกนํามาใช้เพื*อเป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสินบน หรือไม่ได้ปฏิบตั ิเพื*อการทุจริตคอร์รปั
ชัน
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
D) ต้องเป็ นไปเพื*อสาธารณะกุศล คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง เช่น เพื*อ การให้สินบน เพื*อความได้เปรีย บ
ทางการค้า เพื*อสนับสนุนพรรคการเมือง เป็ นต้น
2) การบริจาคเพื*อการกุศล ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สนิ แก่กิจกรรมหรือโครงการใดจะต้อง
กระทําในนามบริษัท ผ่านขัน6 ตอนการอนุมตั ิตามระเบียบของบริษัท มีเอกสารหลักฐานการบริจาค ติดตามและ
ตรวจสอบ เพื*อให้ม* นั ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื*อเป็ นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รปั ชัน
9. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริษัท มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที*ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื*องจากการ
จ่ายค่ าอํานวยความสะดวกมี ความเสี*ยงสูงที*จะกลายเป็ นการให้สินบน การติด ต่อกับ ภาครัฐจะต้องเป็ นไป
อย่างโปร่งใส ซื*อสัตย์และปฏิบัติตามกฎหมายที*เกี*ยวข้องอย่างชัดเจน ห้ามพนักงานของบริษัทฯ ให้ ข้อให้ หรือ
รับว่าจะให้คา่ อํานวยความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื*อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการ
กระทําการ ที*จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของบริษัท
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การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
D) การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื*อสัตย์และปฏิบตั ิตามกฎหมายที*เกี*ยวข้องอย่าง
ชัดเจน
F) ห้ามพนักงานของบริษัท ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้คา่ อํานวยความสะดวก หรือสินบนในรู ปแบบ
ต่างๆ เพื*อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการกระทําการ ที*จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของ
บริษัทฯ
:. เงิน สนับ สนุน
เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์บริษัทอย่างหนึ*ง ซึ*งมีความเสี*ยงในการให้สินบนหรือการทุจริต
คอร์รปั ชัน เนื*องจากเป็ นการจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท*ียากต่อการวัดผลและติดตาม การให้
เงิ นสนับ สนุนกับ หน่ ว ยงานใด ต้อ งเป็ น ไปอย่า งโปร่ง ใสและถูก ต้อ งตามกฎหมาย โดยมี หลัก ฐานที* ชัด เจน
สอดคล้องกับขัน6 ตอนการอนุมตั ิและการสอบทานตามระเบียบของบริษัท และจัดให้มีขนั6 ตอนการติดตามอย่าง
เหมาะสมเพื* อให้ม* ันใจว่ าการให้เงินสนับสนุนไม่ถูกนํามาใช้เพื*อเป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสินบน หรือไม่ได้
ปฏิบตั ิเพื*อการทุจริตคอร์รปั ชัน
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
1) บริษัทสามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิติบคุ คล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อการดําเนินธุรกิจ
ส่งเสริมชื*อเสียงและภาพลักษณ์ท*ีดีของบริษัท
2) การให้เงินสนับสนุน มีขอ้ กําหนดในการดําเนินการดังนี 6
2.1) เงินสนับสนุนต้องเป็ นการให้ในนามบริษัทเท่านั6น
2.F) ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้เป็ นไป
เพื*อวัตถุประสงค์ท*ีเกี*ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
7.การจ้างเจ้าหน้าทีร ัฐ
บริษัทมีนโยบายไม่จา้ งเจ้าหน้าที*ของรัฐ หรือไม่ให้บุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนในการปฏิบตั ิงานใน
ภาครัฐ ที*จะทําให้เกิดความเสี*ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที* มี
บทบาทหน้าที*ในทัง6 สององค์กร
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
กรณีเ จ้าหน้าทีของรัฐปฏิบ ัต ิงานให้ก ับ บริษัท
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1) ไม่ จ ้า งหรื อ แต่ ง ตั6ง เจ้า หน้า ที* ข องรัฐ ที* ยัง อยู่ในตํา แหน่ง ยกเว้น รัฐ วิ สาหกิ จ ที* มีข ้อ กํา หนดจาก
หน่วยงานจัดตัง6 ให้สามารถมีตวั แทนจากหน่วยงานรัฐเข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กรได้
2) การแต่งตัง6 อดีตเจ้าหน้าที*ของรัฐ หรือบุคคลที*เคยทํางานให้กับหน่วยงานกํากับดูแลที*เกี*ยวข้องกับ
บริ ษั ท ต้อ งมี ร ะยะเวลาเว้น วรรค (cooling-off period) เป็ น เวลา F ปี นับ จากวัน ที* เ จ้า หน้า ที* ข องรัฐ หรื อ
เจ้าหน้าที*ของหน่วยงานกํากับดูแล พ้นจากตําแหน่ง
3) มีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที*บริษัทฯ จะสรรหาเพื*อแต่งตัง6 เข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ที*ปรึกษา และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื*อตรวจสอบสิ*งที*อาจเป็ นประเด็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ก่อนแต่งตัง6
4) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที*ของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแล ทําหน้าที*และปฏิบตั ิงานใดๆ ที*อาจเป็ นการใช้
อํานาจในทางมิชอบหรือเป็ นประเด็นที*มีผลประโยชน์ขัดแย้ง เช่น การเปิ ดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที*
ตนเคยสังกัด การ lobby เพื* อได้รับประโยชน์ในทางที*มิชอบ การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่ว ยงานเดิมที*เคย
สังกัด เป็ นต้น
5) มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที*เคยเป็ นอดีตเจ้าหน้าที*ของรัฐที*ได้รบั การแต่งตั6ง
มาเป็ นที*ปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ ริหารของบริษัทพร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั6งบุคคลเหล่านัน6 ในเอกสารเผยแพร่
ของบริษัท เพื*อให้เกิดความโปร่งใส
กรณีท มีี บ ุค ลากรในบริษัท เข้าไปทํางานด้านนโยบายของภาครัฐ
1) มีการเปิ ดเผยข้อมูลของ กรรมการ/ที*ปรึกษา/ผูบ้ ริหาร/พนักงาน ของบริษัทที*เข้าทําหน้าที*ดา้ นงาน
นโยบายของภาครัฐ พร้อมทั6งเหตุผลที* เข้า ไปดํา รงตําแหน่งหรื อ ทํา หน้าที* ดา้ นงานนโยบาย และเผยแพร่ใน
เอกสารของบริษัท เพื*อให้เกิดความโปร่งใส
2) ห้ามมิให้พนักงาน เปิ ดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที*ตนได้เข้าไปร่วมงานเพื*อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์ในทางที*มิชอบ
3) หากการเข้าปฏิบตั ิหน้าที*ของ กรรมการ/ที*ปรึกษา/ผูบ้ ริหาร/พนักงาน ของบริษัทในหน่วยงานรัฐอาจ
ก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งในคณะ
รัฐบาล กําหนดให้บุคคลดังกล่าวพิจารณาลาออกจากตําแหน่งในบริษัท เพื*อให้เกิดความโปร่งใส
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8. การขัด แย้งทางผลประโยชน์
การขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําทีบุคคลไม่ว่า พนักงานบริษทั หรือ
ผูบ้ ริหาร มีผลประโยชน์ ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบตั หิ น้ าทีในตําแหน่ งหน้าทีทีบุคคล
นัน( รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ส่วนรวม เช่น การทีพนักงานบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ตัดสินใจ
หรือ ปฏิบตั ิหน้ า ทีในตํ า แหน่ ง ของตนอัน ก่ อให้เ กิดประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรือ พวกพ้อ งมากกว่า ประโยชน์
ส่วนรวมซึงการกระทํา นัน( อาจจะเกิด ขึ(น อย่า งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั ทัง( เจตนาและไม่เ จตนาซึงมีหลายรูปแบบ
จนกระทังกลายเป็ นสิงทีปฏิบตั กิ นั ทัวไปโดยไม่เห็นว่าเป็ นความผิด
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
บริ ษัท กํา หนดให้บุค ลากรของบริษั ท ต้อ งไม่ ด าํ เนิ นธุ ร กิ จ ใดๆ ที* อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความขั ดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ใช้โอกาสในตําแหน่งหน้าที*
เพื* อแสวงหาประโยชน์เพื*อตนเองและบุคคลที*เกี* ย วข้อง และต้องหลีกเลี*ยงไม่ให้เกิดการทําธุรกิ จใดๆ ที* เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท*ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ รวมถึงการทําธุรกิจใดๆ ทัง6 ในนามส่วนตัวหรือ
ในนามนิติบุคคลที*ตนมีสว่ นได้สว่ นเสีย
?. การจัด ซือ4 จัด จ้าง
บริษัท มีขนั6 ตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานด้านการจัดซือ6 จัดจ้างที*ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีกร
บวนการอนุมัติการขอซือ6 และการสั*งซือ6 ตามกรอบอํานาจอนุมัติของบริษัท มีการเปรียบเทีย บราคาผูข้ าย ผู้
ให้บริการที*โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บริษัทไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ ให้หรือเสนอให้ ซึ*งเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
เพื*อแลกเปลี*ยนกับการอนุมตั ิการจัดซือ6 จัดจ้าง ซึง* อาจจะทําให้บริษัทได้รบั สินค้า ทรัพย์สนิ บริการ หรือสิ*งอื*นใด
จากการจัดซือ6 จัดจ้างที*ไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามที*ส* งั ซือ6 หรือตามข้อตกลง
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน
1) การจัดซือ6 จัดจ้างของบริษัท จะต้องเป็ นไปตามขัน6 ตอนและวิธีการปฎิบตั ิงานด้านการจัดซือ6 จัดจ้างที*
กําหนดไว้ โดยมีการนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานเพื*ออนุมตั ิ และต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซือ6 จัด
จ้าง มีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการอื*น และปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่งใสเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
F) การจัด ซื อ6 จัด จ้า งกับ บุค คลที*มีค วามเกี* ย วโยงกั น นั6นจะต้อ งเป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที*เกี*ยวข้อง
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ส่วนที 2 การควบคุม ด้านต่างๆ
B.การควบคุม ทางบัญชี
1) บริษัท แยกฝ่ ายบัญชีออกจากฝ่ ายการเงิน ทัง6 นีเ6 พื*อให้การทํางานของสองส่วนงานนีไ6 ด้มีการถ่วงดุล
และสามารถตรวจสอบซึง* กันและกันได้
2) ฝ่ ายบัญชีรบั ผิดชอบในการบันทึกบัญชีลกู หนี 6 บัญชีเจ้าหนี 6 และรายการอื*นๆ ที*เกี*ยวข้อง ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที*เกี*ยวข้อง ทั6งนีฝ6 ่ ายบัญชีตอ้ งสอบทานให้
แน่ใจว่ารายการที*บันทึกบัญชี นั6นเกี* ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที*
เกี*ยวข้อง เช่น สัญญา หรือใบแจ้งหนี 6 เป็ นต้น หากพบว่ารายการที*ส่งมาเพื*อให้บนั ทึกบัญชีไม่มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบ หรือเอกสารหลักฐานประกอบนั6นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือมี ขอ้ สงสัยที*อาจจะเกิ ดกรณี การ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที*บริษัทกําหนดไว้
3) ฝ่ ายบัญชีจะต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี* ยวกับการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และพร้อมที*จะ
ให้ตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา
C. การควบคุม ทางการเงิน
1) บริษัทฯ แยกฝ่ ายการเงินออกจากบัญชี ทัง6 นี เ6 พื*อให้การทํางานของสองส่วนงานนีไ6 ด้มีการถ่วงดุล
และสามารถตรวจสอบซึง* กันและกันได้
2) ฝ่ ายการเงินรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงิน ทัง6 นีฝ6 ่ ายการเงินจะต้องสอบทานให้แน่ใจว่าเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับและจ่ า ยเงิ น นั6นเกี* ย วข้องกับ การดํา เนิ น ธุร กิ จของบริ ษัทฯ สอดคล้อ งกับ เอกสาร
หลักฐานที*เกี* ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น หากพบว่ารายการที*ส่งมาเพื*อให้ดาํ เนินการรับหรือจ่ายเงินนั6น
ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ หรือเอกสารหลักฐานนั6นไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือมีขอ้ สงสัยที*อาจจะเกิด
กรณีการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที*บริษัทฯ กําหนดไว้
3) การรับและจ่ายเงินนัน6 จะต้องผ่านบัญชีธนาคารที*บริษัทฯ ก าหนดไว้เท่านัน6 การจ่ายเงินจะต้องผ่าน
การอนุมตั ิโดยผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจ่ายตามกรอบอํานาจอนุมตั ิของบริษัททุกครัง6 การรับและจ่ายเงินสดจะต้อง
มีการควบคุมที*เหมาะสม มี เอกสารหลักฐานประกอบอย่างถูกต้องและครบถ้วน และผ่านการสอบทานและ
ติดตามโดยฝ่ ายการเงิน
4) ฝ่ ายการเงินจะต้องดําเนินการวางบิลหรือรับวางบิลตามเงื*อนไขทางการค้าที*บริษัท ตกลงกับลูกค้า
หรือคู่คา้ โดยจะต้องไม่ชะลอหรือเร่งรัดการวางบิลหรือการรับวางบิลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเพื*อเรียก
หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ในทางมิชอบจากลูกค้า หรือคู่คา้ ที*อาจจะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชัน
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5) เอกสารหลักฐานประกอบการรับและจ่ายเงินจะต้องส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื*อสอบทานความถูกต้องและ
ครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
3. การบริห ารจัด การทรัพ ยากรบุค คล
บริษัทมี ขั6นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที*ชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อักษร เริ*ม
ตัง6 แต่การวางแผนกําลังคน การสรรหาและตรวจสอบประวัติ การทดลองงาน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
จัดทําแผนการอบรมและการอบรมเพื*อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การประเมินผลงาน
มีการกําหนดให้มีการสืบสวนหรือสอบสวนกรณีกระทําความผิดต่อข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัท
รวมทัง6 กฎหมายที*เกี*ยวข้อง รวมทัง6 กําหนดบทลงโทษที*ชดั เจนเมื*อมีการกระทําความผิดดังกล่าว
บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลใดๆ ของบริษัทฯ เรียกรับ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ*ืนใด จากผูส้ มัคร
งานหรือบุคคลใดๆ ที*เกี*ยวข้องกับการสมัครงาน ทัง6 ในขัน6 ตอนการสมัครงาน การสัมภาษณ์ การตัดสินใจรับเข้า
ทํางาน การประเมินผลระหว่างทดลองงาน การประเมินผลงาน รวมทัง6 กรณีอื*นใดในระหว่า งที*บุคคลนั6นคง
สภาพความเป็ นพนักงานของบริษัท
4. การบัน ทึก และการจัด เก็บ รัก ษาข้อ มูล และเอกสาร
บริษัทจัดให้มีระบบการบันทึกและจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร การเข้าถึงและการสํารองข้อมูลที*มี
ประสิทธิภาพ พร้อมสามารถนํากลับมาใช้ได้ในกรณีท*ีมีเหตุฉกุ เฉิน รวมทัง6 การป้องกันการนําข้อมูลของบริษัท
ไปใช้ในทางมิชอบเพื*อเอือ6 ประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง หรือผูท้ *ีเกี*ยวข้องต่างๆ ทัง6 ทางตรงและทางอ้อม ทัง6 นี 6
เพื*อให้ม* นั ใจว่าข้อมูลและเอกสารสําคัญต่างๆ มีการบันทึกและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิในการการบันทึกและการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร ตาม
รายละเอียดดังนี 6
D. จัดให้มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร การเข้าถึงและการสํารองข้อมูลที*มีประสิทธิภาพ และ
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท เพื*อป้องกันผูท้ *ีไม่ได้รบั อนุญาตหรือไม่มีส่วนเกี*ยวข้อง เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและเอกสารในทางมิชอบ รวมถึงการเปลี*ยนแปลง แก้ไข และทําลายข้อมูลและเอกสารดังกล่าว
F. จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที* เหมาะสม และเพี ยงพอ
รวมทัง6 ปรับปรุ งมาตรการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที*เปลี*ยนแปลงไปอยู่เสมอ
ตลอดจนมีการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสมํ*าเสมอ ทัง6 นีเ6 พื*อป้องกันความ
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เสี*ยงต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อมูลหรือเอกสารสูญหายหรือรั*วไหล หรือถูกเปลี*ยนแปลงแก้ไขโดย
ไม่มีสทิ ธิหรือไม่ได้รบั อนุญาต เป็ นต้น
ส่วนที F การประเมิน ความเสียงจากการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
การประเมินความเสี*ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน คือ เครื*องมือที*ใช้ในการหาข้อบกพร่องภายในระบบที*
อาจก่ อ ให้เ กิ ด โอกาสในการทุจริ ต คอร์ร ัป ชัน โดยพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ท*ี อ าจเกิ ด ขึ น6 รวมถึ งพิ จารณา
ผลกระทบต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน
B. ปั จจัยเสียงภายในองค์ก ร
D) การตรวจสอบภายใน
F) การควบคุมภายในและการถ่วงดุลอํานาจบริหาร
G) ช่องทางการร้องเรียนและรับฟั งความคิดเห็น
บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี*ยงจากปั จจัยเสี*ยงภายในองค์กรและดําเนินการป้องกันความเสี*ยงจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี 6
D) แบ่งแยกอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการกับอํานาจหน้าที*ของฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
F) มีการจัดตั6งหน่วยงานตรวจสอบ ทําหน้าที*ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที*วางไว้ รวมทัง6 ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนัน6 ๆ โดย
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที*ดี ทัง6 นีฝ6 ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องสามารถทําหน้าที*ตรวจสอบและถ่วงดุลได้
อย่างเต็มที*เนื*องจากต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
G) จัดทําระบบควบคุมภายในโดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็ นประจําทุกปี
H) กําหนดและประเมินความเสี*ยงในด้านต่างๆ ไว้ และมี มาตรการป้องกันและจัดการความเสี*ยงไว้
อย่างชัดเจน โดยกําหนดเรื*องการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นส่วนหนึ*งของการบริหารความเสี*ยงด้านการทุจริตของ
คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง
I) มี การกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื*องร้องเรียน โดยจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง
ขัน6 ตอนการปฏิบตั ิประกอบนโยบายที*เพียงพอต่อความเสี*ยง
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2. ปั จจัยเสียงภายนอกองค์ก ร
D) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
F) คู่คา้ ทางธุรกิจ หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
G) หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี*ยงในกิ จกรรมที*เกี* ยวข้องที*เสี*ย งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
กําหนดเรื*องการทุจริตคอร์รปั ชัน ไว้เป็ นส่วนหนึ*งของความเสี*ยงเรื*องทุจริต เพื*อพัฒนามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที*เกี*ยวข้องกับหลักปฏิบัติดา้ นจริยธรรม พร้อมทัง6 จัดทํามาตรการ
บริหารความเสี*ยงให้เหมาะสมกับความเสี*ยงที*ประเมินได้
การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน ความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บริษัทฯ มีการจัดทําเอกสาร คู่มือ ระเบียบต่างๆ ตามหลักการควบคุมภายในที*ดี เพื*อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและระเบียบของบริษัทฯ ที*เกี*ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที*ดีและการป้องกันทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามคู่มือและระเบียบต่างๆ โดยมีขนั6 ตอนการเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้พร้อมต่อการ
ตรวจสอบเพื*อยืนยันความถูกต้อง โปร่งใส เช่นการเก็บหลักฐานการอนุมตั ิการจ่ายเงิน เป็ นต้น
การบริห ารความเสียงจากการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
การบริหารความเสี*ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มี G ขัน6 ตอนที*สาํ คัญ ได้แก่
1) การป้ อ งกัน
การพิจารณาความเสี*ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และหาวิธีป้องกันผ่านระบบการควบคุมภายในเพื*อ
ไม่ให้การทุจริตคอร์รปั ชันเกิดขึน6 มีการฝึ กอบรมพนักงานในเรื*องดังกล่าวอย่างต่อเนื*อง
บริษัทฯ มี ระบบการควบคุมภายในที*ครอบคลุมการปฏิ บัติงานในทุกๆ หน่ว ยงานในองค์ก ร รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในอื* นๆในบริษัทที* เกี* ยวข้องกับ มาตรการต่อต้า นการทุจริต คอร์รัป ชัน โดยการจัด ทํา
อํานาจดําเนินการ เพื*อกระจายความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจ ไม่ให้อาํ นาจไปตกอยู่กับบุคคลใด
บุคคลหนึ*ง เป็ นการลดความเสี*ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
2) การตรวจจับ
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การแจ้งเบาะแสหรือเรื*องร้องเรียน เป็ นช่องทางสําคัญที*ทาํ ให้บริษัทฯ ตรวจพบการทุจริตคอร์รปั ชัน จึง
ต้องมีหลายช่องทางให้ติดต่อ และบริษัทฯ ต้องให้ความสําคัญกับการรักษาความลับและรับรองความปลอดภัย
ให้กบั ผูแ้ จ้งได้
3) การตอบสนอง
มีการตอบสนองต่อ การทุจริตคอร์รัปชันในรู ป แบบต่า งๆ เช่นบทลงโทษทางวินัยที* เข้มงวด และการ
ลงโทษตามกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อ มูล
บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลที*จาํ เป็ นให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย กลุ่มผู้
มีสว่ นได้เสีย และผูท้ *ีเกี*ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ผ่านช่องทาง ที*เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื*อถือได้ โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี 6
ถูกเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และช่องทางอื*นที*สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
หรือ วิธีการอื*นๆ ตามความเหมาะสม เป็ นต้น เพื*อให้สามารถทําหน้าที*ในการมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสือสาร
1.การสื*อสารภายในบริษัทฯ
บริษัท จะสื* อสารนโยบายต่ อต้านการทุจ ริต คอร์รัป ชัน ภายในบริ ษัท เช่ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ในทุกระดับชั6นของบริษัทและบริษัทย่อย ตามช่องทางการสื*อสารต่างๆ ภายในบริษัทผ่านทางอีเมล์
เว็บไซต์ของบริษัท สื*อสิ*งพิมพ์การติดประกาศประชาสัมพันธ์ การการอบรมทัง6 อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และการอบรมประจําปี เป็ นต้น ทัง6 นีเ6 พื*อสื*อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้เข้าถึงพนักงานในทุก
ระดับชัน6 ของบริษัท เพื*อสร้างจิตสํานึกที*ดีและการตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ให้เกิดขึน6 จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. การสื*อสารภายนอกบริษัท
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บริษัทจะสื*อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่บุคคลภายนอกเป็ นจดหมายแจ้งที*แสดงถึง
เจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ เช่น ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางการค้า
ตลอดจนบุคคลอื*นที*เกี* ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการสื*อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านช่องทางการสื*อสารอื*นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และในรู ปแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท เป็ นต้น
ส่วนที H การแจ้งเบาะแสเรืองร้อ งเรีย น (Whistle Blowing) และการตรวจสอบ
บริษัทมุ่งมั*นที*จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน ทุกประเภทเป็ นสิง* ที*ยอมรับ
ไม่ ได้ บุค ลากรทุก ระดับ จะไม่ ละเลยและเพิ กเฉย เมื* อ พบเห็นการกระทํา ที* เ ข้า ข่า ยการทุจริ ต คอร์รัป ชัน ที*
เกี* ยวข้อ งกับ บริษัท โดยส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้อ งเรียนการกระทํา ผิ ดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที*ส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นาํ นโยบาย “การร้องเรียน” มาปฏิบตั ิ
ดังนี 6
1. ช่อ งทางแจ้งเบาะแสหรือ ร้อ งเรีย น
นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร เลขานุ การบริษทั
sunee_non@thaivivat.co.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล แผนก Compliance
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
nantawan_aru@thaivivat.co.th
จดหมาย นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
XY ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Y[\[[
โทร Y]^Y หรือ []_`a[b[[ ต่อ a`^b
2. มาตรการคุ้ม ครองและบรรเทาความเสีย หายให้ก บั ผู้แ จ้งเบาะแสการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
1) ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ให้
ี ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือผูป้ ฏิเสธ
เข้าร่วมทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทําให้บริษทั สูญเสียธุรกิจก็ตาม จะได้รบั ความคุม้ ครอง
ไม่ถกู ลดตําแหน่ง ทําโทษ ให้ออกจากงาน หรือได้รบั ผลกระทบอืนๆ
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2) บริษทั ถือว่าข้อมูลทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นความลับ หน่วยงานที*รบั เรื*องร้องเรียนจะต้อง
ดําเนินเรื*องการรายงานอย่างเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีมาของข้อมูล หรือบุคคลทีเกียวข้อง
3) บริษัทมีมาตรการเพื*อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี*รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ*งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื*อง
ร้องเรียนโดยสุจริต ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื*องมาจากการร้องเรียน การ
เป็ นพยาน หรือให้ขอ้ มูลเบาะแสทุจริตคอร์รปั ชัน
3. กระบวนการดําเนิ นการเมือได้ร บั ข้อ ร้อ งเรีย น
1) ผู้รบั ข้อร้อ งเรีย นจะดําเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเกียวข้อ งด้ว ยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุ ษย์ดาํ เนินการ
2) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลันกรองข้อมูล เพือพิจารณาขัน( ตอน และวิธกี ารจัดการที
เหมาะสมในแต่ ล ะเรือง โดยอาจดํ า เนิ น การด้ว ยตนเอง หรือ มอบหมายให้ฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น
ผูด้ ําเนิ นการประมวลผล และกลันกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็ นผูด้ ําเนินการ
ประมวลผล และกลันกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รบั การแต่งตัง( จากทีประชุมผูบ้ ริหารของ
บริษทั เป็ นคราว ๆ ไป
3) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนํ าเสนอมาตรการดําเนินการต่อเรืองทีได้รบั เรืองร้องเรียนต่อคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั เพือพิจารณาหาบทลงโทษทีเหมาะสมต่อไป
4) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีรายงานผลการดําเนินการให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมการตรวสอบ และ คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
บทลงโทษ
การกระทํา หรื อ การเกี* ย วข้อ งกับ การทุจริตคอร์รัปชันเป็ นการทํา ผิ ดจรรยาบรรณ กฎระเบี ย บ และ
กฎหมาย ดัง นั6 น การฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์รัป ชัน โดยพนั ก งานรวมถึ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที*เพิกเฉยต่อการกระทําผิดของพนักงานหรือรับทราบว่ามีการกระทําผิดแต่ไม่เร่งจัดการ
แก้ไข กรรมการและผูบ้ ริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย จะได้รบั โทษทางวินยั ตัง6 แต่การทําทัณฑ์บน การงดการ
ปรับ เงิ น เดื อ น การงดพิ จารณาเงิ นโบนัส การงดเลื* อ นตํา แหน่ ง ถึ ง ขั6น ให้อ อกจากงานและได้รับ โทษตาม
กฎหมายหากเป็ นการปฏิบตั ิผิดกฎหมาย
บริษัทจะพิจารณาทบทวนการร่วมทําธุรกิจ และอาจบอกเลิกสัญญากับตัวแทน นายหน้า คู่คา้ และ
ผูท้ าํ ธุรกิจร่วมกับบริษัทที*ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายนี 6
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การทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี 6 จะมีการทบทวนตามความจําเป็ นและ
เหมาะสมทุกปี หรือเมื*อมีการเปลี*ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพื*อให้เป็ นปั จจุบนั
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ได้รบั การอนุมตั ิจากที*ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง6 ที* H/FIJH วันที* DD พฤศจิกายน FIJH
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