นโยบายการแจ้งเบาะแสและเรือ งร้อ งเรีย น
บริษัท ประกัน ภัย ไทยวิว ัฒน์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) มุ่งมันทีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริต
คอร์รปั ชัน ทุกประเภทเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้ บุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่ อยทุกระดับจะไม่ละเลยและ
เพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชัน ทีเกี ยวข้องกับบริษัท โดยส่งเสริมให้มีการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน ของ
บุคลากรในองค์กร โดยได้นาํ นโยบาย การแจ้งเบาะแสเรืองร้องเรียนมาปฏิบตั ิ
หากพนักงาน บุคคลภายนอกหรือผูม้ ีส่วนได้เสียพบเห็นการปฏิบตั ิทมี ีพฤติกรรมตามวรรคแรก บริษัทฯ
ได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรืองร้องเรียนการกระทําผิด ไว้ดงั ต่อไปนี 9
:. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรืองร้องเรียนทีปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวก รวมถึง
จัดให้มีกระบวนการจัดการเรืองร้องเรียน (Whistle Blowing System) เพือให้พนักงาน บุคคลภายนอกหรือผูม้ ี
ส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนถึงความเสียหายทีตนได้รบั แจ้งเบาะแสการกระทําผิดทีเกียวข้องกับบริษัท รวมถึง
สามารถขอคําแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายทีเกียวข้อง โดยข้อมูลทีได้รบั แจ้งจะถือเป็ นความลับ ผูใ้ ห้
ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ตอ้ งรับอันตราย
หรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนืองมาจากการร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือให้ขอ้ มูลเบาะแสทุจริต
คอร์รปั ชัน
K. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ม าตรการ ขั9 น ตอนปฏิ บั ติ ป ระกอบนโยบายนี 9 พร้อ มทั9 ง สื อ สารแก่ พ นั ก งาน
บุคคลภายนอกและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั ทราบและนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
M. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกคนจะไม่เพิกเฉยหรือละเลยเมือพบ
เห็นการกระทําผิดทีเกียวข้องกับบริษัท โดยจะแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางทีบริษัทกําหนดไว้และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แนวปฏิบ ัต ิป ระกอบการดําเนิน การตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรือ งร้อ งเรีย น
:. บริษัทฯ จะตอบสนองข้อมูลทีแจ้งเข้ามาโดยจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายกฎระเบียบ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
K. บริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรืองร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผูร้ อ้ งเรียน
สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามทีอยู่ดงั นี 9
นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร เลขานุการบริษทั
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sunee_non@thaivivat.co.th
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล แผนก Compliance
1
นโยบายการแจ้งเบาะแสและเรืองร้องเรียนบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nantawan_aru@thaivivat.co.th
จดหมาย นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
DE ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ EKLKK
โทรศัพท์ ENOE หรือ KNPQRKSKK ต่อ RQOS
3. บริษัท ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้แจ้งเบาะแสการทุ จริต
คอร์รปั ชัน โดยมีรายละเอียดดังนีW
3.1 ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย วกับการทุจริต
คอร์รปั ชั น หรือผูป้ ฏิเสธเข้าร่วมทุจริตคอร์รปั ชั น แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทําให้บริษทั สูญเสียธุรกิจก็
ตาม จะได้รบั ความคุม้ ครอง ไม่ถูกลดตําแหน่ง ทําโทษ ให้ออกจากงาน หรือได้รบั ผลกระทบอืนๆ
3.2 บริษทั ฯ ถือว่าข้อมูลทีเ กีย วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั น เป็ นความลับ และจะ
เปิ ดเผยเท่าทีจ ําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งทีมาของข้อมูล หรือ
บุคคลทีเ กีย วข้อง
4.กระบวนการดําเนินการเมือได้รบั ข้อร้องเรียน
4.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเ กีย วข้องด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดาํ เนินการ
4.2 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลั นกรองข้อมูล เพือ พิจารณาขันW ตอน และ
วิธีการจัดการทีเหมาะสมในแต่ ละเรือ ง โดยอาจดําเนิ นการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์เป็ นผู้ดําเนิ นการประมวลผล และกลันกรองข้

อมูล หรือ มอบหมายให้ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น
ผูด้ ําเนินการประมวลผล และกลันกรองข้

อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รบั การแต่งตังW จากทีประชุม
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นคราว ๆ ไป
4.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการต่อเรืองทีไ ด้รบั เรืองร้องเรียน ต่อ คณะ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เพือ พิจารณาหาบทลงโทษทีเ หมาะสมต่อไป
4.4 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีร ายงานผลการดําเนินการให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของ
บริษทั ฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
R. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรืองร้องเรียนตามความจําเป็ นและ
เหมาะสม ทุก N ปี หรือเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพือให้เป็ นปั จจุบนั
นโยบายนีWผ่านการอนุ มตั ขิ องทีป ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2564
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กระบวนการดําเนิ น การเมือ ได้ร บั ข้อ ร้อ งเรีย น
ข้อ ร้อ งเรีย น

Compliance
พิ จ ารณาคัด กรอง

ไม่เกีย วกับทุจริตคอร์รปั ชัน

ส่งให้ห น่ ว ยงานทีเกีย วข้อ งพิ จ ารณา

เกีย วกับทุจริตคอร์รปั ชัน
รับ เรือ งร้อ งเรีย น

แจ้งผลการรับ เรือ งให้ผ ้รู ้อ งทราบ

สืบ หาข้อ เท็จ จริ งในเบื0อ งต้น

พิ จ ารณา / เสนอเพือ แต่งตัง0
กรรมการพิ จ ารณาข้อ เท็จ จริง

รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อ เท็จ จริ งต่อ ผู้บ ริหารระดับ สูง

เสนอพิ จ ารณาลงโทษตามระเบีย บ
ของบริษ ัท (กรณี ม ีค วามผิด )

รายงานต่อ ผู้บ ริหารระดับ สูง
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท และหน่ ว ยงาน
อืน ๆ ตามกฎหมายทีเกีย วข้อ ง
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