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บริษัท ประกัน ภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการบริห ารความเสียงด้านการต่อ ต้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บทนํา
บริษัทประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน ที'
ส่ง ผลกระทบต่อ ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน และการพัฒ นาอย่างยั'ง ยื น ของประเทศ ทําให้ตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิ จเพิ'มสูงขึน6 ประสิทธิ ภาพการดําเนินงานที' ต' าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผูบ้ ริโภค บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรู ปแบบ โดยมองว่าการ
ทุจริตคอร์รปั ชันไม่เพี ยงเป็ นการกระทําที' ผิดกฎหมายเท่านัน6 แต่ยังขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรมที'ดีงาม
เป็ นพฤติกรรมที'ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และร่วมมือกันเพื'อให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันในวงกว้าง บริษัทได้วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิในด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็ น
ระยะต่อเนื'องทุกปี สร้างความเชื'อมั'นว่าการดําเนินงานเป็ นไปตามขัน6 ตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที'
วางไว้ เพื' อแสดงให้เห็นว่าเป็ นบริษัทที' มีร ะบบป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างแท้จริง โดยในเบือ6 งต้น
บริษัทได้เริ'มจัดทํานโยบายและหลักปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นพืน6 ฐานของมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กร และได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจ ริต เมื' อวันที' >? ตุล าคม @AAB เพื' อเป็ นการสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน6 บริษัทจึงได้ทาํ การปรับปรุ งนโยบายการบริหารความเสี' ยงว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน เพื'อให้สอดคล้องกับกฎหมายที'บงั คับใช้ในปั จจุบนั โดยนโยบายการบริหารความเสี'ยงด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี ใ6 ช้กับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ประกันภัยไทย
วิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
1. วัต ถุป ระสงค์
บริษัทฯ จัดทํา “นโยบายการบริหารความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื'อ
1.1
กําหนดให้บริษัทฯ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี'ยงของ
การดําเนิ นงานในการป้องกัน การตรวจจับและการตอบสนองความเสี' ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
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1.2
1.3

ระบุหน้าที'ความรับผิดชอบของบุคคลากรในแต่ละตําแหน่งงานที'มีหน้าที'ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กําหนดกรอบแนวทางปฏิบตั ิ การนําเสนอผลการติดตามและผลการรองรับความเสี'ยง
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีความชัดเจน

2. คํานิยามของการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
หมายถึง การใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที'โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัท รวมถึงการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที' เพื'อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้แก่ตนเองและผูอ้ 'ืน การให้หรือ
การรับสินบนในรู ปแบบต่างๆ (การให้สินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรือการมอบ รวมทัง6 หมายถึงการ
เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ท'ี เกี' ยวข้องกับเงิน หรือผลประโยชน์อ'ื นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่
เจ้าหน้าที'ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที'ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื'อให้ได้มาซึ'งธุรกิจ หรือเพื'อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กบั บริษัท)
3. นโยบายว่าด้วยการต่อ ต้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน และการให้สินบนทุกรู ปแบบ บริษัทได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื'อ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน ภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่กระทํา
หรื อ สนับ สนุน การทุจ ริ ต คอร์รัป ชัน ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั6ง ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม เพื' อ ประโยชน์ต่อ ตนเอง
ครอบครัว เพื'อน และ คนรู จ้ กั และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมี
การสื'อสารให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง6 ภายในและภายนอกบริษัทได้รบั ทราบนโยบายในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
โดยทั'วกัน และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน หากมีการฝ่ าฝื นกระทํา
การใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รปั ชันจะได้รบั การพิจารณา
โทษตามระเบียบของบริษัท
4. การบริห ารความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
การบริหารความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มี K ขัน6 ตอนที'สาํ คัญ ได้แก่
4.1 การป้ อ งกัน
การพิจารณาความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และหาวิธีปอ้ งกันผ่านระบบการควบคุม
ภายในเพื'อไม่ให้การทุจริตคอร์รปั ชันเกิดขึน6 มีการฝึ กอบรมพนักงานในเรื'องดังกล่าวอย่างต่อเนื'อง

คํานิยาม เจ้าหน้าที'ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที'ของรัฐ” ตามความหมายที'กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้า
พนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื'นใดที'เป็ นตัวแทนของทุกหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ พรรคการเมือง หน่วยงานกํากับดูแล และ
รัฐวิสาหกิจ
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บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที'ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านในทุกๆ หน่วยงานในองค์กร
รวมถึงระบบการควบคุมภายในอื'นๆในบริษัทที'เกี' ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยการ
จัดทําอํานาจดําเนินการ เพื'อกระจายความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจ ไม่ให้อาํ นาจไปตกอยู่กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ'ง เป็ นการลดความเสี'ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
4.2 การตรวจจับ
การแจ้งเบาะแสหรือเรื'องร้องเรียน เป็ นช่องทางสําคัญที'ทาํ ให้บริษัทฯ ตรวจพบการทุจริต
คอร์รปั ชัน จึงต้องมีหลายช่องทางให้ตดิ ต่อ และบริษัทต้องให้ความสําคัญกับการรักษาความลับและรับรอง
ความปลอดภัยให้กบั ผูแ้ จ้งได้
4.3 การตอบสนอง
มีการตอบสนองต่อการทุจริตคอร์รปั ชันในรู ปแบบต่างๆ เช่นบทลงโทษทางวินยั ที'เข้มงวด
และการลงโทษตามกฎหมาย
5. องค์ป ระกอบของการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
การทุจริตคอร์รปั ชันจะเกิดขึน6 เมื'อมีองค์ประกอบครบ ? อย่างดังนี 6
- มูล เหตุจ ูงใจ ผูท้ จุ ริตซึ'งเป็ นพนักงานขององค์กรหรือบุคคลภายนอกอาจไม่พอใจกับองค์กร
หรือมีปัญหาทางด้านการเงินเนื'องจากมีหนีส6 ินมากต้องชําระคืน สิ'งเหล่านีเ6 ป็ นสถานการณ์ท'ีเป็ น
แรงกดดันให้บคุ คลกระทําการทุจริต
-

สิงยัวยวนหรือ ดึงดูด ใจ กําไรหรือผลประโยชน์เป็ นสิ'งดึงดูดใจให้ผกู้ ระทําการทุจริต ผูท้ จุ ริต
ต้องการผลประโยชน์เข้ามาให้กบั ตนเองทัง6 ๆ ที'ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-

โอกาส หมายถึง ความน่าจะเป็ นหรือโอกาสที'ผทู้ จุ ริตมีช่องทางจะทําการทุจริตได้ วิธีการควบคุม
เชิงป้องกันจะช่วยลดโอกาสนีล6 งได้ หากกิจารไม่มีระบบการควบคุมภายในที'เพียงพอจะทําให้เปิ ด
ช่องทางให้ผทู้ จุ ริตสามารถกระทําการทุจริตได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ'งหน่วยงานที'เกี'ยวข้องกับเงิน
สด หากมีระบบการควบคุมภายในที'ไม่รดั กุมจะเพิ'มโอกาสให้พนักงานที'เกี'ยวข้องกระทําทุจริตได้
ง่าย

-

การปกปิ ดหรือ ซ่อ นเร้น ผูท้ าํ การทุจริตต้องปกปิ ดความผิดหรือการทุจริตนัน6 ซึ'งแตกต่างจากการ
ขโมยหรือจีป6 ล้นซึ'งเปิ ดเผยความผิดอย่างชัดเจน
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6. รู ป แบบการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน และแผนการดําเนิน การเพือป้ อ งกัน
รูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชันที'เกี'ยวข้องกับการดําเนินการธุรกิจ เช่น
6.1 การเลีย6 งรับรอง
บริษัทไม่มีนโยบายในการเลีย6 งรับรอง หรือให้พนักงานรับเลีย6 งรับรอง เว้นแต่ เป็ นไปเพื'อ
ความจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที' เพื'อทําความรู จ้ กั สร้างความสัมพันธ์ท'ีดี ในขอบเขตที'เหมาะสม
และเป็ นการกระทําที' จะไม่ส่งผลให้เกิ ดอิ ทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจ โดยไม่เ ป็ นธรรมในการปฏิ บัติ
หน้าที'
ก. เมื'อมีการเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที'หน่วยงานกํากับดูแล ต้องหลีกเลี'ยงสิ'งใดๆ ที'อยู่ใน
ขอบข่ายของความบันเทิง ไม่นาํ เสนอหรือจ่ายเงินให้ขา้ ราชการเพื'อเข้าสถานบันเทิง หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมหรือกีฬา รู ปแบบของการเลีย6 งรับรองต้องเป็ นไปตามระเบียบของหน่วยราชการ
ที'เกี'ยวข้อง
ข. ค่าใช้จ่ายที'เกี' ยวกับการเลีย6 งรับรองมีความสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟื อยเกินสมควร และ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ต้องมีเอกสารประกอบ
ค. การเลีย6 งรับรอง การสนับสนุนกิจกรรม เช่น บัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิรต์ หรืองานกีฬา
ต้องได้รบั ความเห็ นชอบจากผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน โดยมี เ อกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้เป็ นไปเพื'อวัตถุประสงค์ท'ีเกี' ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
6.2 การให้หรือรับของขวัญ
ก. ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท โดยสิ'งของหรือของขวัญที'ให้แก่กันในหน้าที'
การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมกับโอกาส
ข. ไม่ให้หรือรับของขวัญที'อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท หรือทําให้เกิด
อิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ'ง โดยไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที'
ค. สามารถสร้างความสัมพันธ์ท'ีดีกบั ลูกค้า คูค่ า้ ด้วยการมอบของขวัญที'มีโลโก้ของบริษัท
ที'มีมูลค่าไม่สูง เช่น ปากกา สมุดบันทึก ปฏิทิน ร่ม USB ที'ชาร์ตแบตสํารอง ถ้วยนํา6 เสือ6 ยืด เพื' อ
กิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย โปรโมชัน
ง. มูลค่าของขวัญ ที' ม อบให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที' กาํ กับดูแลธุ ร กิ จนั6น ต้องไม่เ กิ นกว่าที'
กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบที'เกี'ยวข้อง
จ. ไม่ให้หรือรับของขวัญเป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์
หรือสิ'งของในทํานองเดียวกัน
ฉ. ไม่ให้หรือรับของขวัญกับบุคคลเดียวกันบ่อยครัง6
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6.3

การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเมือง
ก. บริษัทวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ'ืนใดให้แก่
พรรคการเมื อง นัก การเมื อง หรื อผู้ส มัครรับเลื อกทางการเมื องใดๆ ไม่ว่า จะเป็ นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง6
ข. ไม่แสดงด้วยวิธีการใดๆ ที'ทาํ ให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ'ง
พรรคการเมืองใด หรือผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง เช่น การแต่งกายด้วยเครื'องแบบพนักงาน ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที'เกี' ยวข้องกับการเมือง ไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทที'จะดําเนินการสนับสนุนหรือ
ต่อต้านพรรคการเมือง ไม่เป็ นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรือเป็ นสมาชิก
ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ'น
6.4
การบริจาคเพื'อการกุศล
ก. ต้องเป็ นไปเพื' อสาธารณะกุศล คํานึงถึ งความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการอย่าง
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง เช่น เพื' อการให้
สินบน เพื'อความได้เปรียบทางการค้า เพื'อสนับสนุนพรรคการเมือง เป็ นต้น
ข.การบริจาคเพื'อการกุศล ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด
จะต้องกระทําในนามบริษัท ผ่านขัน6 ตอนการอนุมตั ิตามระเบียบของบริษัท มีเอกสารหลักฐานการ
บริจาค ติดตามและตรวจสอบ เพื'อให้ม' นั ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื'อเป็ นข้ออ้างในการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
6.5
เงินสนับสนุน
ก. บริษัทสามารถให้เ งิ นสนับสนุนแก่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์เ พื' อการ
ดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมชื'อเสียงและภาพลักษณ์ท'ีดีของบริษัท
ข. การให้เงินสนับสนุน มีขอ้ กําหนดในการดําเนินการดังนี 6
>) เงินสนับสนุนต้องเป็ นการให้ในนามบริษัทเท่านัน6
@) ต้องมี เ อกสารหลักฐานประกอบการพิ จารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า
ไม่ได้เป็ นไปเพื'อวัตถุประสงค์ท'ีเกี'ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
6.6
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที'ของรัฐไม่วา่ ในกรณีใดๆ
เนื'องจากการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกมีความเสี'ยงสูงที'จะกลายเป็ นการให้สินบน
ก. การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื'อสัตย์และปฏิบตั ิตามกฎหมายที'
เกี'ยวข้องอย่างชัดเจน
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ข. ห้ามพนักงานของบริษัทฯ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้คา่ อํานวยความสะดวก หรือสินบน
ในรู ปแบบต่างๆ เพื'อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการกระทําการ ที'จะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินการของบริษัทฯ
6.7 การจ้างเจ้าหน้าทีรฐั
บริษัทมีนโยบายไม่จา้ งเจ้าหน้าที'ของรัฐ หรือไม่ให้บคุ ลากรของบริษัทเข้าไปมีสว่ นในการ
ปฏิบตั ิงานในภาครัฐ ที'จะทําให้เกิดความเสี'ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ตัวบุคคลที'มีบทบาทหน้าที'ในทัง6 สององค์กร
ก. ไม่จา้ งหรือแต่งตัง6 เจ้าหน้าที'ของรัฐ ที'ยงั อยูใ่ นตําแหน่ง เข้ามาปฏิบตั งิ านในองค์กรได้
ข. การแต่งตัง6 อดีตเจ้าหน้าที'ของรัฐ หรือบุคคลที'เคยทํางานให้กบั หน่วยงานกํากับดูแลที'
เกี'ยวข้องกับบริษัท ต้องมีระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off period) เป็ นเวลา 2 ปี นบั จากวันที'เจ้าหน้าที'ของ
รัฐ หรือ เจ้าหน้าที'ของหน่วยงานกํากับดูแล พ้นจากตําแหน่ง
ค. มีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที'บริษัทฯ จะสรรหาเพื'อ
แต่งตัง6 เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ ที'ปรึกษา และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื'อตรวจสอบสิ'งที'อาจเป็ นประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตัง6
ง. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที'ของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแล ทําหน้าที'และปฏิบตั งิ านใดๆ ที'อาจ
เป็ นการใช้อาํ นาจในทางมิชอบหรือเป็ นประเด็นที'มีผลประโยชน์ขดั แย้ง
จ. มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายนามและประวัตขิ องบุคคลที'เคยเป็ นอดีตเจ้าหน้าที'ของรัฐที'
ได้รบั การแต่งตัง6 มาเป็ นที'ปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ ริหารของบริษัทพร้อมระบุเหตุผลการแต่งตัง6 บุคคลเหล่านัน6
ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท เพื'อให้เกิดความโปร่งใส
6.8
การขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท กําหนดให้บคุ ลากรของบริษัท ต้องไม่ดาํ เนินธุรกิจใดๆ ที'อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ใช้โอกาสในตําแหน่ง
หน้าที'เพื'อแสวงหาประโยชน์เพื'อตนเองและบุคคลที'เกี'ยวข้อง และต้องหลีกเลี'ยงไม่ให้เกิดการทําธุรกิจใดๆ
ที'เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท'ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ รวมถึงการทําธุรกิจใดๆ ทัง6 ในนาม
ส่วนตัวหรือในนามนิตบิ คุ คลที'ตนมีสว่ นได้สว่ นเสีย
6.9
การจัดซือ6 จัดจ้าง
บริษัทฯ มี การควบคุมระบบจัดซื อ6 จัดจ้าง โดยต้องดําเนินการผ่านขัน6 ตอนระเบียบของ
บริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การจัดซือ6 ทรัพย์สิน วัสดุสาํ นักงาน รวมถึงการจัดจ้าง
การให้บริการทุกครัง6 ต้องนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานเพื'ออนุมตั ิ และต้องระบุวตั ถุประสงค์
ของการจัดซือ6 จัดจ้าง มีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการอื'น และปฏิบตั ิดว้ ยความ
โปร่งใสเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
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บริษัทฯ มีหน่วยงานที'รบั ผิดชอบดูแลการจัดซือ6 จัดจ้าง โดยฝ่ ายเทคโนโลยีและข้อมูลดูแล
การจ่ายค่าใช้จ่ายที'เกี' ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการจัดซือ6 จัดจ้างเรื'องอื'นๆ รับผิดชอบ
โดยฝ่ ายบริหารทั'วไป
7. การดําเนิน การเพือป้ อ งกัน ความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บริษัทฯ มีการจัดทําเอกสาร คูม่ ือ ระเบียบต่างๆ ตามหลักการควบคุมภายในที'ดี เพื'อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ ที'เกี' ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที'ดีและการป้องกันทุจริตคอร์รปั
ชัน
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามคูม่ ือและระเบียบต่างๆ โดยมีขนั6 ตอนการเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้พร้อมต่อ
การตรวจสอบเพื'อยืนยันความถูกต้อง โปร่งใส เช่นการเก็บหลักฐานการอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน เป็ นต้น
8. หน้าที ความรับ ผิด ชอบ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับชัน6 ต้องไม่ดาํ เนินการหรือเข้าไป
มีสว่ นร่วมในการทุจริตคอรัปชัน การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบทัง6 ทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที'ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน คู่มือปฏิ บตั ิและหลักการกํากับดูแลกิ จการที'ดี จริยธรรมทางธุรกิ จ
รวมถึงข้อกําหนดอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง ทัง6 นีบ6 ริษัทฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที'สะท้อนถึง
ความมุ่งมั'นต่อมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน กล่าวคือมีนโยบายที'จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อบุคลากรที' ปฏิ เสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานัน6 จะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกระบวนการสื'อสารอย่างชัดเจนและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรเพื'อให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเกี'ยวกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแส
และการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหากละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย แก่บคุ ลากรทุกฝ่ าย
และทุกระดับในองค์กร นอกจากนีย6 งั สื'อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน นีไ6 ปยังผูม้ ีส่วน
ได้สว่ นเสียผ่านช่องทางการสื'อสารต่างๆ อย่างทั'วถึง
บริษัทมอบหมายบทบาทหน้าที'เพิ'มเติมให้แก่บคุ ลากรที'เกี'ยวข้องกับการบริหารความเสี'ยงด้านการ
ทุจริต ซึ'งสามารถระบุแนวทางในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแต่ละระดับ ดังนี 6
1) คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที'กาํ หนดและอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และ
กํากับดูแลให้มีระบบที'สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที'มีประสิทธิภาพเพื'อให้ม' นั ใจ
ว่าฝ่ ายบริหารตระหนักถึงความสําคัญและได้นาํ ไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที'ในการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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3) ฝ่ ายบริหาร ทําหน้าที'กาํ หนดให้มีระบบ สนับสนุนและควบคุมดูแลเพื'อให้ม' นั ใจว่าพนักงานทุก
ฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื'อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ การเปลี'ยนแปลง
ของธุรกิจ
4) ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน้าที'ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบ และ กฎหมายที'เกี'ยวข้อง เพื'อให้ม' นั ใจว่ามีระบบการ
ควบคุมภายในที'เหมาะสม ต่อความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันที'อาจเกิดขึน6 และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มี หน้าที'ปฎิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
และจะต้องไม่เข้าไปเกี'ยวข้องทัง6 ทางตรงหรือทางอ้อม
6) ตัวแทนทางธุรกิจที'บริษัทมีอาํ นาจควบคุม ต้องยอมรับที'จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชันของบริษัท
9. กระบวนการประเมิน ความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความสี'ยงที'เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื'อ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยระบุเหตุการณ์ท'ีมีความเสี'ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชันที'อาจ
เกิดขึน6 จากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี'ยงทัง6 โอกาสและผลกระทบ กําหนดมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันที'เหมาะสมกับความเสี'ยงที'ประเมินได้ มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผน
บริหารความเสี'ยงที'กาํ หนดขึน6
บริษัทได้กาํ หนดการประเมินความเสี'ยงและการบริหารความเสี'ยงในการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน ?
ขัน6 ตอนดังนี 6
1. ระบุความเสี'ยงคอร์รปั ชัน สาเหตุของความเสี'ยงและผลกระทบของความเสี'ยง รวมถึงการ
วิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาส ที'จะเกิดความเสี'ยงก่อนคํานึงถึงมาตรการการควบคุม
ภายในที'มีอยู่
2. กําหนดเกณฑ์การวัดความเสี'ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รวมทัง6
กําหนดระดับความเสี'ยงที'ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. การประเมินระบบการควบคุมภายในที'มีอยูใ่ นปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที'
จะเกิดความเสี'ยงหลังจากมีมาตรการการควบคุมภายในปั จจุบนั
4. การติดตามมาตรการเพื'อลดความเสี'ยงให้อยูใ่ นระดับที'ยอมรับได้ หากมาตรการควบคุม
ภายในที'ดาํ เนินอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี'ยงคอร์รปั ชัน
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10. ระบุค วามเสียง สาเหตุข องความเสียงและผลกระทบของความเสียง
การกระทําทีถูก จัด ว่าเป็ นการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
มีการจ่ายสินบนด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์อ'ืนใดให้แก่บคุ คลเพื'อจูงใจให้ผนู้ นั6 กระทําการหรือไม่
กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่วา่ การนัน6 ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที' โดยมุง่ ต่อผลดังนี 6
>. เพื'อความสะดวกรวดเร็ว
2. เพื'อแก้ผิดให้เป็ นถูก
3. เพื'อให้ได้งาน
11. การประเมิน และจัด ลําดับ ความเสียง
โอกาสทีจะเกิด ความเสียง พิจารณาโอกาส/ความถี' ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะเกิดมาก
น้อยเพียงใดตามเกณฑ์ท'ีกาํ หนด
โอกาสในการเกิด เหตุก ารณ์

ระดั
บ

ระดับ โอกาสทีจะ
เกิด

5

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง6

4

สูง

โอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือ
บ่อยๆ

ด้านรายงานทางการ
เงิน
1 เดือนต่อครัง6 หรือ
มากกว่า
1-6 เดือนต่อครัง6 แต่ไม่
เกิน 5 ครัง6

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครัง6

1 ปี ตอ่ ครัง6

1 ปี ตอ่ ครัง6

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครัง6

2-3 ปี ตอ่ ครัง6

2-3 ปี ตอ่ ครัง6

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

5 ปี ตอ่ ครัง6

5 ปี ตอ่ ครัง6

ด้านประสิท ธิภ าพของการ
ทํางาน

ด้านการปฏิบ ัต ิต าม
กฎระเบีย บ
1 เดือนต่อครัง6 หรือมากกว่า
1-6 เดือนต่อครัง6 แต่ไม่เกิน 5 ครัง6

ผลกระทบทีจะเกิด ความเสียง พิจารณาความรุ นแรงของผลกระทบของความเสี'ยงที'มีต่อการ
ปฏิบตั งิ านว่ามีระดับความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ท'ีกาํ หนด
ระดับ

5

ระดับ
ผลกระทบ

สูงมาก

ความเสีย หาย
ด้านชือเสีย งและ
ภาพพจน์

ด้านกฎหมาย

ด้านลูก ค้า

ด้านการเงิน

มีการนําเสนอข่าวแพร่หลาย
ผ่านสื'อทัง6 ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

มีการสอบสวน ดําเนิน
คดีอาญา เรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือ
คําสั'งใหร้ะงับการทํา
ธุรกรรมใดๆ

สูญเสียลูกค้าทีส' าํ คัญมาก
และ ส่งผลร้ายแรงต่อ
การเติบโตในอนาคต

>30% ของรายรับ
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ระดับ

4

ด้านชือเสีย งและ
ภาพพจน์

ด้านกฎหมาย

มีข่าวเชิงลบในสื'อทัง6 ใน
ประเทศและภูมิภาคอา
เชี'ยน อันจะส่งผลกระทบต่อ
ชื'อเสียงและภาพพจน์
ของบริษัทในระยะยาว

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

น้อยมาก

1

ความเสีย หาย

ระดับ
ผลกระทบ

ข่าวเชิงลบจากสื'อใน
ประเทศยังมีอยูแ่ ละเริม' ส่ง
ผลกระทบต่อลูกค้า
ข่าวเชิงลบมีผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ ชื'อเสียงของ
บริษัทในตลาดในประเทศ
ข่าวเชิงลบจากสื'อใน
ประเทศได้รบั การจัดการ
อย่างรวดเร็ว, เหตุการณ์คืน
สูส่ ภาวะปกติ

ด้านลูก ค้า

มีการสอบสวน อาจจะ
รวมถึงการดําเนินคดีอาญา
และ/หรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายที'มีนยั สําคัญ
มีการฟ้องร้องคดีที'สาํ คัญ
รวมทัง6 การเรียกร้องค่าปรับ/
ค่าเสียหายที'มีนยั สําคัญ
มีการฟ้องร้องคดี
มีคา่ ปรับ ค่าเสียหาย
เล็กน้อย
มีการไม่ปฎิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับที'
ไม่มีนยั สําคัญ

สูญเสียหรือกระทบ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หลักเป็ นอย่างมาก มีตน้ ทุน
แก้ไขที'มีนยั สําคัญและ
กระเทือนต่อการเติบโตใน
อนาคต
สูญเสียหรือกระทบ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาก
มีตน้ ทุนแก้ไขปานกลาง
กระทบความสัมพันธ์
ลูกค้าน้อยมาก มีตน้ ทุน
แก้ไขอยูบ่ า้ ง
ลูกค้าร้องเรียนน้อยมาก
ไม่กระทบต่อต้นทุน

ด้านการเงิน

ระหว่าง @t%-30% ของ
รายรับ

ระหว่าง >t%-20% ของ
รายรับ
ระหว่าง A%-10% ของ
รายรับ

น้อยกว่า A% ของรายรับ

12. ตารางจัด ลําดับ และสถานะความเสียง

โอกาสทีจะเกิด

ผลกระทบ

สูงมาก
(5)
สูง
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อ ย
(2)
น้อ ยมาก
(1)

น้อ ยมาก
(1)

น้อ ย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

สถานะความเสียง
แถบสี
Colour

คะแนน
Score
16 - 25
12 - 15

ระดับ ความ
เสียง Risks
สูงมาก (Very
High)
สูง (High)

มาตรการ
Action
ระดับที'ไม่สามารถยอมรับได้
จําเป็ นต้องเร่งจัดการความเสี'ยงให้อย่ในระดับที'ยอมรับได้ทนั ที
ระดับที'ไม่สามารถยอมรับได้
จําเป็ นต้องเร่งจัดการความเสี'ยงให้อย่ในระดับที'ยอมรับได้ตอ่ ไป
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8 -10

ปานกลาง
(Medium)

1-6

ตํ'า (Low)

ระดับที'ยอมรับได้
แต่ตอ้ งมีการควบคุมเพื'อป้องกันไม่ให้ความเสี'ยงเคลื'อนย้ายไปยังระดับที'ยอมรับไม่ได้
ระดับที'ยอมรับได้
โดยไม่ตอ้ งควบคุมความเสี'ยง ไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ'มเติม

13. การประเมิน ความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
การประเมินความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน คือ เครื'องมื อที' ใช้ในการหาข้อบกพร่องภายใน
ระบบที' อาจก่ อให้เกิ ดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิ จารณาความเป็ นไปได้ท'ี อาจเกิ ดขึน6 รวมถึ ง
พิจารณาผลกระทบต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน
@.> ปั จจัยเสี'ยงภายในองค์กร
>) การตรวจสอบภายใน
@) การควบคุมภายในและการถ่วงดุลอํานาจบริหาร
K) ช่องทางการร้องเรียนและรับฟั งความคิดเห็น
บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี'ยงจากปั จจัยเสี'ยงภายในองค์กรและดําเนินการป้องกันความเสี'ยงจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี 6
>) แบ่งแยกอํานาจหน้าที'ของคณะกรรมการกับอํานาจหน้าที'ของฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
@) มีการจัดตัง6 หน่วยงานตรวจสอบ ทําหน้าที'ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไป
ตามระเบียบที'วางไว้ รวมทัง6 ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
นัน6 ๆ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิ จการที' ดี ทัง6 นี ฝ6 ่ ายตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที' ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที'เนื'องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
K) จัดทําระบบควบคุมภายในโดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็ นประจํา
ทุกปี
?) กําหนดและประเมินความเสี'ยงในด้านต่างๆ ไว้ และมีมาตรการป้องกันและจัดการความเสี'ยงไว้
อย่างชัดเจน โดยกําหนดเรื'องการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นส่วนหนึ'งของการบริหารความเสี'ยงด้านการทุจริต
ของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง
A) มีการกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื'องร้องเรียน โดยจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง
ขัน6 ตอนการปฏิบตั ปิ ระกอบนโยบายที'เพียงพอต่อความเสี'ยง
@.@ ปั จจัยเสี'ยงภายนอกองค์กร
>) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
@) คูค่ า้ ทางธุรกิจ หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
K) หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
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บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี'ยงในกิจกรรมที'เกี'ยวข้องที'เสี'ยงต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
กําหนดเรื'องการทุจริตคอร์รปั ชัน ไว้เป็ นส่วนหนึ'งของความเสี'ยงเรื'องทุจริต เพื'อพัฒนามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที'เกี'ยวข้องกับหลักปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรม พร้อมทัง6 จัดทํามาตรการ
บริหารความเสี'ยงให้เหมาะสมกับความเสี'ยงที'ประเมินได้
14. การติด ตามผลการบริห ารความเสียงและรายงานผล
- ระยะเวลาที'ใช้สาํ หรับแต่ละมาตรการ
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง หรือ ผูบ้ ริหารในวาระที'
เกี'ยวข้องกับการบริหารความเสี'ยงเกี'ยวกับการคอร์รปั ชัน เพื'อแสดงถึงการรับทราบหรือคําแนะนํา
จากคณะกรรมการที'เกี'ยวข้อง

-

การติดตามเพื'อให้บรรลุตามแผนที'ตอ้ งการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-

การระบุความเสี'ยงด้านคอร์รปั ชันพิจารณาจากทัง6 ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที'สอดคล้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างของบริษัท ลักษณะกลุม่ ธุรกิจ ขนาดความซับซ้อนของ
ธุรกิจ บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานราชการ หน้าที'ภาระผูกพันต่างๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือสัญญา

-

มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี'ยง อีกทัง6 มีการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
การควบคุมที'มีอยูเ่ พื'อจัดการการความเสี'ยงที'บริษัทระบุขึน6

-

บริษัทประเมินระดับความเสี'ยงโดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี'ยง

-

กําหนด operating control เพื'อป้องกันความเสี'ยงด้านการคอร์รปั ชัน โดยวางแผนจัดการล่วงหน้า
เช่นจัดทําขัน6 ตอนการทํางาน การติดต่อกับหน่วยงานราชการในเรื'องนัน6 ๆ เช่นการขอใบอนุญาต
เพื'อป้องกันการให้สินบน

-

การทบทวนความเสี'ยงตามระยะเวลาที'กาํ หนดเพื'อประเมินความเสี'ยงที'เปลี'ยนแปลงไป แต่หากมี
เหตุการณ์สาํ คัญควรมีการทบทวนทันที

15. การตรวจสอบการบริห ารความเสียงเกียวกับ การคอร์ร ัป ชัน
บริษัทมีการประเมินความเสี'ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเป็ นระบบและได้บนั ทึกผลการประเมิน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี'ยวกับการประเมินความเสี'ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชัน
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มีนโยบายการบริหารความเสี'ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั อิ ย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยนโยบายได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท

-

กําหนดระดับความเสี'ยงที'สามารถยอมรับได้เกี'ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน

-

มีหลักเกณฑ์การประเมินความเสี'ยงที'สามารถยอมรับได้

-

กําหนดหน้าที'ความรับผิดชอบเกี'ยวกับการประเมินความเสี'ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

-

มีการติดตามและประเมินความเสี'ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์อย่างสมํ'าเสมอ

-

นโยบายและแนวปฏิบตั แิ ละหน้าที'ความรับผิดชอบได้รบั การสื'อสารให้คณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหารและพนักงานทราบโดยทั'วกัน

16. การประเมิน ความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน แบ่งตามกิจ กรรมหลัก
1. ด้านการออกผลิต ภัณ ฑ์ ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงสํานักงาน
คปภ. สาเหตุจากการเร่งอนุมตั กิ รมธรรม์และเบีย6 ประกันภัย โดยเป็ นการให้ การติดสินบน
ให้เ จ้าหน้า ที' พนัก งานของรัฐ หน่ ว ยงานเอกชน เพื' อ ให้บริ ษั ท สามารถดํา เนิ นการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขัน
2. ด้านการกํากับ ดูแ ล ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงานด้านการกํากับดูแลธุรกิจ ได่แก่
หน่วยงานสํานักงาน คปภ. กลต. และตลท. สาเหตุจากการหลีกเลี'ยงการโดนลงโทษกรณี
มีการปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบ ซึ'งส่งผลกระทบต่อบริษัทให้ดา้ นภาพลักษณ์ความน่าเชื'อถื อ
โดยเป็ นการให้ การติดสินบนให้เจ้าหน้าที'
3. ด้า นการขาย ความเสี' ยงการทุจริตที' มี ต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื' อให้ได้งาน
ประกันภัยทัง6 จากการประมูล หรือการนําเสนอโดยตรงทัง6 ภาครัฐและเอกชน ซึ'ง ส่งผล
กระทบต่อบริษัทให้ดา้ นภาพลักษณ์ความน่าเชื' อถื อ โดยเป็ นการให้ การติดสิ นบนให้
เจ้า หน้า ที' การให้ผ ลประโยชน์กับ คู่ค ้า เกิ น อํา นาจหน้า ที' ต ามกฎระเบี ยบบริ ษัท เพื' อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว การอนุมตั หิ รือบันทึกกรมธรรม์เกินจริง เพื'อให้ได้ยอดเบีย6 หรือผลงาน
การขายตามเป้าในช่วงเวลาที'กาํ หนดไว้
4. ด้ า นสิ น ไหม ความเสี' ยงการทุจ ริตที' มีต่อหน่วยงาน การให้สิ นบนเจ้าหน้าที' พนักงาน
สอบสวน สาเหตุจ ากการวิ' งคดี เปลี' ยนแปลงผลคดีจากผิดเป็ นถูก ซึ'งส่งผลกระทบต่อ
บริษัทให้ดา้ นภาพลักษณ์ความน่าเชื'อถือ
5. ด้า นคดี ความเสี' ยงการทุจริตที' มีต่อศาล พนักงานอัยการ สาเหตุจากแรงจูง ใจในการ
เปลี'ยนแปลงผลคดีทเุ ลาโทษ
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6. ด้านการขออนุญาตซือS อสังหาริม ทรัพ ย์ ความเสี'ยงด้านการให้สินบนต่อกรมที'ดิน เพื'อ
สร้างความสะดวกในการติดต่อ
7. ด้านบั ญ ชี ความเสี'ยงการทุจริตที'มีต่อกรมสรรพากร สาเหตุจากการหลี กเลี' ยงการจ่าย
ภาษี หรือจ่ายให้นอ้ ยลง
8. ด้านภาษีต ่างๆ ความเสี'ยงการทุจริตที'มีต่อสํานักงานเขต สาเหตุจากการหลีกเลี'ยงการ
จ่ายภาษี ต่างๆให้จา่ ยน้อยลง
ตารางผลการประเมิน ความเสียงคอร์ร ัป ชัน

โอกาสทีจะเกิด

ผลกระทบ
สูงมาก
(5)
สูง
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อ ย
(2)
น้อ ยมาก
(1)

น้อ ยมาก
(1)

น้อ ย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

8

10

1

2

4

5

6
3

1. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงานของรัฐและเอกชน
2. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงานด้านการกํากับดูแลธุรกิจ ได่แก่ หน่วยงานสํานักงาน
คปภ. กลต. และตลท.
3. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื'อให้ได้งานประกันภัยทัง6 จากการ
ประมูล หรือการนําเสนอโดยตรงทัง6 ภาครัฐและเอกชน
4. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ หน่วยงาน การให้สินบนเจ้าหน้าที'พนักงานสอบสวน
5. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ ศาล พนักงานอัยการ
6. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ กรมที'ดนิ
7. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ กรมสรรพากร
8. ความเสี'ยงการทุจริตที'มีตอ่ สํานักงานเขต
17. การติด ตามและทบทวนการบริห ารความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
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นโยบายฉบับนีอ6 ยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี' ยงของบริษัท โดยจะมี การทบทวนและปรับปรุ งเป็ นประจําทุกๆปี หรือเมื' อมีการ
เปลี'ยนแปลงที'สาํ คัญซึ'งกระทบต่อการบริหารความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง6 นีเ6 พื'อให้ม' นั ใจ
ว่าแนวทางการบริหารความเสี'ยงดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิของบริษัท รวมถึงข้อบังคับและ
กฎหมายอื'นๆที'เกี'ยวข้อง การปรับปรุ งนโยบายการบริหารความเสี'ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันต้อง
ได้รับการพิ จ ารณาอนุมัติจ ากคณะกรรมการบริษัทและมี การสื' อสารคู่มื อที' ไ ด้รับการปรับปรุ ง
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั'วกันทัง6 บริษัท
18. การสือสารนโยบายบริห ารความเสียงด้านการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน
18.1 จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
18.2 จัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานปั จจุบนั และ แจ้งข่าวสารผ่านทาง Email
18.3 เผยแพร่ให้ลกู ค้า คูค่ า้ และ ผูเ้ กี'ยวข้อง ทราบทาง Website ของบริษัท
19. ระบบการควบคุม ภายใน
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการควบคุมภายในที'มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม โดยการ
จัดระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ยึดถือตามมาตรฐานการควบคุมภายในและกํากับดูแลกิจการที'
ดีซ'งึ มีองค์ประกอบ A ประการ ดังนีอ6 งค์ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินและบริหารความเสี'ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมทางด้านโครงสร้างและวิธีปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื'อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในโดยมีการบริหารจัดการความเสี'ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รบั ชัน
ทัง6 ในปั จจุบนั และ อนาคต โดยกําหนดวิธีการให้สอดคล้องกับความเสี'ยงที'ประเมินได้
นโยบายฉบับนีไ6 ด้รบั การอนุมตั จิ ากที'ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง6 ที' 5/2564 วันที' >€ ธันวาคม @A€?

