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บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชั่น ที่สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันและ

การพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ ทำใหตนทุนคาใชจายในการดำเนิน

ธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ต่ำลง ไมสามารถสราง

ประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค บริษัทจึงใหความสำคัญกับการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นไมเพียง

เปนการกระทำท่ีผิดกฎหมายเทาน้ัน แตยังขัดตอคุณธรรมและจริยธรรม

ที่ดีงาม เปนพฤติกรรมที่ ไมสามารถยอมรับได

ดวยเห็นถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และรวมมือ

กันเพื�อใหเกิดการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในวงกวาง บริษัทไดวาง

แผนพัฒนานโยบายและการปฏิบัติในดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

รวมถึงจะจัดใหมีการทบทวนและสอบทานความโปรงใสและประสิทธิภาพ

ของการทำงานเปนระยะตอเนื�องทุกป สรางความเชื�อมั่นวาการดำเนินงาน

เปนไปตามข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีวางไว เพื�อแสดงใหเห็นวา

เปนบริษัทท่ีมีระบบปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันอยางแทจริง โดยในเบ้ือง

ตนบริษัทไดเริ่มจัดทำนโยบายและหลักปฏิบัติในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นเปนพื้นฐานของมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร 

และไดผานการรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต เมื�อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เพื�อเปนการสราง

มาตรฐานการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจึงไดทำการ

ปรับปรุงนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เพื�อใหสอดคลอง

กับกฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบัน โดยนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

ฉบับนี้ ใชกับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทยอย

1. นิยามของการทุจริตคอรรัปชั่น
หมายถึง การใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ การฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมถึงการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือ
แสวงหาประโยชนอันมิควรไดแกตนเองและผูอื่น การใหหรือการรับ
สินบนในรูปแบบตางๆ (การใหสินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรือ
การมอบ รวมท้ังหมายถึงการเรียกรอง หรือรับผลประโยชนท่ีเก่ียวของ
กับเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม แกเจาหนาท่ี
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือ
แนะนำธุรกิจใหกับบริษัท)

2. นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหสินบนทุกรูปแบบ 
บริษัทไดกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ภายในบริษัท
และบริษัทยอย โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมกระทำหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ไมวากรณีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออม 
เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ คนรูจัก และจะปฏิบัติ
ตามมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันอยางเครงครัด รวมถึงมีการส่ือสาร
ใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกบริษัทไดรับทราบนโยบาย
ในการตอตานคอรรัปชั่นโดยทั่วกัน และใหมีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น หากมีการฝาฝนกระทำการใดๆ 
อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการทุจริต
คอรรัปชั่นจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

3. หนาที่ ความรับผิดชอบ 
บุคลากรของบริษัท ตองไมดำเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริต
คอรัปช่ัน การใหหรือรับสินบนทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม และ
มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น คูมือปฏิบัติและ
หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอกำหนดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันตอมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน กลาวคือ
มีนโยบายที่จะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่
ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปช่ัน แมวาการกระทำน้ันจะทำใหบริษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกระบวนการส่ือสารอยางชัดเจน
และฝกอบรมบุคลากรในองคกรเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ชองทางการแจง

เบาะแสและการคุมครองผูแจงเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหากละเลย
หรือไมปฏิบัติตามนโยบาย แกบุคลากรทุกฝายและทุกระดับในองคกร 
นอกจากนี้ยังสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้
ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางการสื่อสารตางๆ อยางทั่วถึง โดย
ไดกำหนดหนาที่ของบุคลากรของบริษัทไวดังตอไปนี้

      1) คณะกรรมการบริษัท ทำหนาที่กำหนดและอนุมัตินโยบาย
          ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ กำกับดูแลใหมีระบบที่
          สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพ
          เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารตระหนักถึงความสำคัญและไดนำ
          ไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร
      2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที ่ในการสอบทานการ
          ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
      3) ฝายบริหาร ทำหนาท่ีกำหนดใหมีระบบ สนับสนุนและควบคุม
          ดูแลเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกฝายมีการปฏิบัติตามนโยบาย
          ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
          ของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย 
          ขอบังคับ และ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
      4) ฝายตรวจสอบ ทำหนาที่ในการตรวจสอบและสอบทานการ
          ปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ 
          ระเบียบ และ กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหม่ันใจวามีระบบการ
          ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ตอความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
          ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
      5) บุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย มีหนาท่ีปฎิบัติตามนโยบาย
          ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และจะตองไมเขาไปเกี่ยวของ
          ทั้งทางตรงหรือทางออม
      6) ตัวแทนทางธุรกิจที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตองยอมรับที่จะ
          ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ของบริษัท

4. แนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (Code of Conduct)
4.1 บริษัทไดสรางวัฒนธรรมองคกรวา การทุจริตคอรรัปชั่น เปนสิ่งที่
     ยอมรับไมไดท้ังการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน และ
     มุงเนนที่จะรักษาวัฒนธรรมองคกรนี้ใหคงอยูตลอดไป
4.2 เพื่อใหการดำเนินการตามนโยบายเปนไปอยางถูกตอง บริษัทฯ 
     ไดกำหนดใหบุคลากรของบริษัททุกระดับ ปฏิบัติตอรูปแบบการ
     ทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้

      1) การใหและการรับสินบน
          หามใหหรือรับสินบนในรูปแบบใดๆท้ังส้ิน และหามมอบหมาย
          ใหผูอื่นใหหรือรับสินบนแทนตนเอง เพื่อตอบแทนการใหผล
          ประโยชนทางธุรกิจ
      2) การใหและการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และ 
          ผลประโยชนอื่นใด
          บริษัทไมมีนโยบายในการใหหรือรับทรัพยสินหรือของมีคา  
          จากลูกคา คูคา ซัพพลายเออร หนวยงานราชการองคกรของรัฐ 
          หรือบุคคลใดๆ เพ่ือเปนการชักจูงใหกระทำผิดในวิชาชีพ หรือ 
          เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อใชเปนหลักประกันหรือเพื่อเรง
          การดำเนินการบางอยางซึ่งเจาหนาที่ของบริษัทหรือคูคาตอง
          ทำเปนกิจวัตร หรือตองปฏิบัติตามหนาที่ ยกเวนของขวัญที่
          มอบใหตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณีและ
          วัฒนธรรมตามวาระโอกาส โดยตองไดรับอนุมัติจากพนักงาน
          ท่ีมีอำนาจส่ังจายเงิน พรอมหลักฐานเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
          การดำเนินงานดังกลาวและตองสามารถช้ีแจงการกระทำตางๆ 
          ของตนไดทั้งตอภายในและภายนอก
      3) การสนับสนุนทางการเมือง 
          บริษัทฯ เปนองคกรธุรกิจที่เปนกลางทางการเมือง สนับสนุน
          การปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
          บริษัทไมมีแนวปฏิบัติที่จะใหการชวยเหลือทางการเมืองแก
          พรรคการเมืองใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม
      4) การบริจาคเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน  
          และ เงินสนับสนุน 
          บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อ
          การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูคนในสังคม ผานการดำเนินธุรกิจ
          หรือการบริจาค แตตองเปนไปเพื่อสาธารณะการกุศลเทานั้น 
          การบริจาคเงินเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนตองเปนไปอยาง
          โปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน 
          สอดคลองกับข้ันตอนการอนุมัติและการสอบทานตามระเบียบ
          ของบริษัท และจัดใหมีข้ันตอนการติดตามอยางเหมาะสมเพ่ือ
          ใหม่ันใจวาการบริจาคเพ่ือการกุศลไมถูกนำมาใชเพ่ือเปนขออาง
          สำหรับการติดสินบน หรือไมไดปฏิบัติเพ่ือการทุจริตคอรรัปช่ัน 
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นโยบายวาดวยการ 
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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      5) การจายคาอำนวยความสะดวก 
          บริษัทฯ มีนโยบายหามจายคาอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
          ของรัฐไมวาในกรณีใดๆ เน่ืองจากการจายคาอำนวยความสะดวก
          มีความเส่ียงสูงท่ีจะกลายเปนการใหสินบน การติดตอกับภาครัฐ
          จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซ่ือสัตยและปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
          เก่ียวของอยางชัดเจน หามพนักงานของบริษัทฯ ให ขอให หรือ
          รับวาจะใหคาอำนวยความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบตางๆ 
          เพ่ือจูงใจใหกระทำการ ไมกระทำการ ประวิงการกระทำการท่ี
          จะสงผลกระทบตอการดำเนินการของบริษัทฯ
4.3 บุคลากรของบริษัททุกระดับ จะไมละเลยและเพิกเฉย หากพบเห็น
     การกระทำท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเก่ียวของกับบริษัท โดย
     ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่รับผิดชอบทราบ และใหความ
     รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางใน
     การรับขอรองเรียนจากบุคคลภายนอก
4.4 บริษัทตองใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธการ
     ทุจริตคอรรัปช่ัน โดยบริษัทจะไมลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน
     ที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชั่น แมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัท
     สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.5 กรรมการและผูบริหารทุกระดับจะตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
     ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ผูบังคับบัญชาทุก
     ระดับ มีหนาท่ีส่ือสารทำความเขาใจกับพนักงานเพ่ือใหกิจกรรมทาง
     ธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองตามนโยบาย
     ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  ฝายทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีเผยแพร
     ความรู และสรางความเขาใจใหพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ
     ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจัง และเสริมสราง
     ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
4.6 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการ
     บริหารงานบุคคล ต้ังแต การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝก
     อบรม การเล่ือนตำแหนง โดยพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก ตองไม
     กระทำความผิดทางวินัย หรือไมไดตองโทษในความผิดเกี่ยวกับ
     การทุจริตคอรรัปชั่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
     และการใหผลตอบแทน บริษัทตองพิจารณาผลการปฏิบัติงานให
     สอดคลองกับนโยบาย และไมมีประวัติการกระทำทุจริตคอรรัปช่ัน 
     หรือความประพฤติที่ขัดขวางตอการปฏิบัติตามนโยบายนี้
4.7 การดำเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ใหเปนไป
     ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไวใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
     จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ระเบียบ
     และคูมือการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวปฏิบัติ
     อื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นตอไป  
4.8 บริษัทกำหนดใหบอกกลาวประชาสัมพันธนโยบายตอตานการทุจริต
     คอรรัปชั่นผานสื่อทั้งภายในและภายนอก เชน เว็บไซตของบริษัท 
     และ รายงานประจำป โดยนโยบายดังกลาวของบริษัทเปนการปฏิบัติ
     ภายใตกฎหมายของประเทศไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

5. นโยบาย “การรองเรียน” (Whistle Blowing Policy) 
และการตรวจสอบ
บริษัทมุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร วาการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ทุกประเภทเปนสิ่งที่ยอมรับไมได บุคลากรทุกระดับจะไมละเลยและ
เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ัน ท่ีเก่ียวของ
กับบริษัท โดยสงเสริมใหมีการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำ
ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่สอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 
ของบุคลากรในองคกร โดยไดนำนโยบาย “การรองเรียน” มาปฏิบัติ 
ดังนี้

ชองทางแจงเบาะแสหรือรองเรียน
     นางสุณีย ธีราวิทยางกูร  เลขานุการบริษัท 
     จดหมายอิเล็กทรอนิกส sunee_non@thaivivat.co.th
     นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก Compliance
     จดหมายอิเล็กทรอนิกส nantawan_aru@thaivivat.co.th
     จดหมาย นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล
     บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
     71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     โทร 1231 หรือ 026950800 ตอ 5938

กลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส
     • หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนจะตองดำเนินเรื่องการรายงาน
        อยางเปนความลับ 
     • บริษัทมีมาตรการเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูที่รองเรียน
        หรือแจงเบาะแส ซ่ึงเปนผูใหขอมูลเร่ืองรองเรียนโดยสุจริต ไมให
        ตองรับอันตรายหรือเดือดรอนจากความไมชอบธรรมอันเนื่อง
        มาจากการรองเรียน การเปนพยาน หรือใหขอมูลเบาะแสทุจริต
        คอรรัปชั่น

1231       www.thaivivat.co.th

สายงานการเงิน
และการบัญชี

สายงานกฎหมาย
สินไหม

สายงานบริหารทั่วไป
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานรับประกันภัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ

สายงานบริหารองคกร
และการตลาด

สายงานขาย
และพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายในประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
     • สอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ 
        สอดคลองกับนโยบาย ขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
     • สอบทานการปฏิบัติหนาที่ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
        หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะ
        การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริต
        คอรรัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการ
        บริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะ
        กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ฝายตรวจสอบภายใน
     • หนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ
        หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตาม
        ระเบียบท่ีวางไว รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
        ของการควบคุมภายในโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. บทกำหนดโทษ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ถือ
เปนการฝาฝนคำสั่ง และ/หรือ ระเบียบของบริษัท ซึ่งจะสงผลใหเกิด
การลงโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด

7. การทบทวนนโยบาย 
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จะมีการทบทวนนโยบายตาม
ความจำเปนและเหมาะสมทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสำคัญ เพื่อใหเปนปจจุบัน

ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2561

( นายชลอ เฟองอารมย )
ประธานกรรมการ

นโยบายวาดวยการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

โครงสรางการตรวจสอบ

  คำนิยาม เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามความหมายที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกัน
  และปราบปรามการทุจริต และใหรวมถึงขาราชการ เจาพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจาง ตัวแทน หรือบุคคล
  อื่นใดที่เปนตัวแทนของทุกหนวยงานราชการ องคกรระหวางประเทศ พรรคการเมือง หนวยงานกำกับดูแล และ
  รัฐวิสาหกิจ
  คำนิยาม ของมีคา คือ สิ่งใดๆ ซึ่งไดมอบใหและเปนประโยชนแกผูรับ ซึ่งใหหมายรวมถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ดวย
- เงินสด หุน พันธบัตร บัตรของขวัญ หรือสิ่งเทียบเทาเงินสดอื่นๆ
- ของขวัญ หรือสินคาใหเปลา (ยกเวนของขวัญมูลคาเล็กนอย มอบใหตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส)
- การเสนอจางงาน หรือบริการ
- คาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร หรือการเลี้ยงรับรอง
- เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง สวนลด หรือเงินกู
- การจัดหาใหแกญาติ เพื่อน ผูรวมงาน ของบุคคลใดๆ ใหถือวาเปนการใหผลประโยชนโดยออมกับบุคคลนั้นดวย
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  คำนิยาม การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือในนามบริษัท ไมวาจะเปนดานการเงิน เชน การให 
  หรือการใหกูยืม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การชวยเหลือในรูปแบบอื่น เชน การใหสิ่งของหรือการบริการ 
  การโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุน หรือบริจาคใหแก
  องคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง เปนตน เวนแตเปนการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่
  กระทำไดตามที่กฎหมายกำหนด
  คำนิยาม การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน 
  การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อ
  ประโยชนแกชุมชน สังคม โดยบริษัทอาจไมไดรับผลตอบแทนที่มีตัวตน
  คำนิยาม เงินสนับสนุน หมายถึง การจายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและติดตาม 
  เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตราสินคา และชื่อเสียงของบริษัท


