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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด (มหาชน) 
 

นโยบายการบริหารความเสี ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น 
 
บทนํา 

บริษัทประกันภัยไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงปัญหาการทจุริตคอร์รัปชั&น ที&
ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั&งยืนของประเทศ ทําให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิ&มสูงขึ 6น ประสิทธิภาพการดําเนินงานที&ตํ&าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&นทุกรูปแบบ โดยมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชั&นไม่เพียงเป็นการกระทําที&ผิดกฎหมายเท่านั 6น แต่ยังขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรมที&ดีงาม 
เป็นพฤติกรรมที&ไมส่ามารถยอมรับได้ 

ด้วยเห็นถึงความสําคญัของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&น และร่วมมือกนัเพื&อให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั&นในวงกว้าง บริษัทได้วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบัติในด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั&น รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็น
ระยะตอ่เนื&องทุกปี สร้างความเชื&อมั&นว่าการดําเนินงานเป็นไปตามขั 6นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที&
วางไว้ เพื&อแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที&มีระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั&นอย่างแท้จริง โดยในเบื 6องต้น
บริษัทได้เริ&มจัดทํานโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&นเป็นพื 6นฐานของมาตรการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั&นในองค์กร และได้ผา่นการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต เมื&อวันที& 14 ตุลาคม 2559 เพื&อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ 6น บริษัทจึงได้ทําการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี&ยงว่าด้วยการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั&น เพื&อให้สอดคล้องกบักฎหมายที&บงัคบัใช้ในปัจจบุนั โดยนโยบายการบริหารความเสี&ยงด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&นฉบับนี 6ใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกันภัยไทย
วิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 

1. วัตถุประสงค์ 
บริษัทฯ จัดทํา “นโยบายการบริหารความเสี&ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั&น” เป็นลายลกัษณ์อักษรขึ 6นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื&อ 

1.1 กําหนดให้บริษัทฯ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจดัการความเสี&ยงของ
การดําเนินงานในการป้องกัน การตรวจจับและการตอบสนองความเสี&ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั&น 
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1.2 ระบุหน้าที&ความรับผิดชอบของบุคคลากรในแต่ละตําแหน่งงานที&มีหน้าที&ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั&น 

1.3 กําหนดกรอบแนวทางปฏิบติั การนําเสนอผลการติดตามและผลการรองรับความเสี&ยง
ด้านการตอ่ต้านการทจุริตให้มีความชดัเจน 

 
2. คาํนิยามของการทุจริตคอร์รัปชั น 

หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที&โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัท รวมถงึการละเว้นการปฏิบัติหน้าที& เพื&อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้แก่ตนเองและผู้ อื&น การให้หรือ
การรับสนิบนในรูปแบบต่างๆ (การให้สินบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั 6งหมายถงึการ
เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที&เกี&ยวข้องกบัเงิน หรือผลประโยชน์อื&นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่
เจ้าหน้าที&ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที&ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพื&อให้ได้มาซึ&งธุรกิจ หรือเพื&อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัท) 
 

3. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น  
บริษัทไมย่อมรับการทจุริตคอร์รัปชั&น และการให้สินบนทกุรูปแบบ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติเพื&อ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&น ภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทํา
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั&น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งทางตรงหรือทางอ้อม เพื&อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื&อน และ คนรู้จกั และจะปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&นอย่างเคร่งครัด รวมถงึมี
การสื&อสารให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั 6งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบนโยบายในการตอ่ต้านคอร์รัปชั&น
โดยทั&วกนั และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&น หากมีการฝ่าฝืนกระทํา
การใดๆ อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั&นจะได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบของบริษัท 
 

4. การบริหารความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

การบริหารความเสี&ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั&น มี 3 ขั 6นตอนที&สําคญั ได้แก ่
4.1 การป้องกัน 

การพิจารณาความเสี&ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั&น และหาวิธีป้องกนัผ่านระบบการควบคมุ 
ภายในเพื&อไมใ่ห้การทจุริตคอร์รัปชั&นเกิดขึ 6น มีการฝึกอบรมพนกังานในเรื&องดงักลา่วอย่างตอ่เนื&อง 

                                                        
1 คํานิยาม เจ้าหน้าที&ของรัฐ หมายถงึ “เจ้าหน้าที&ของรัฐ” ตามความหมายที&กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้า
พนกังาน พนกังานรฐัวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบุคคลอื&นใดที&เป็นตวัแทนของทกุหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ พรรคการเมือง หน่วยงานกํากบัดแูล และ
รัฐวิสาหกิจ 
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บริษัท มีระบบการควบคมุภายในที&ครอบคลมุการปฏิบติังานในทกุๆ หนว่ยงานในองค์กร  
รวมถึงระบบการควบคมุภายในอื&นๆในบริษัทที&เกี&ยวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&น โดยการ
จัดทําอํานาจดําเนินการ เพื&อกระจายความรับผิดชอบและอํานาจการตดัสินใจ ไม่ให้อํานาจไปตกอยู่กับ
บคุคลใดบคุคลหนึ&ง เป็นการลดความเสี&ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั&น 
 4.2 การตรวจจับ 
  การแจ้งเบาะแสหรือเรื&องร้องเรียน เป็นช่องทางสําคญัที&ทําให้บริษัทฯ ตรวจพบการทุจริต
คอร์รัปชั&น จงึต้องมีหลายช่องทางให้ติดตอ่ และบริษัทต้องให้ความสําคญักบัการรักษาความลบัและรับรอง
ความปลอดภยัให้กบัผู้แจ้งได้ 
 4.3 การตอบสนอง 
  มีการตอบสนองต่อการทุจริตคอร์รัปชั&นในรูปแบบต่างๆ เช่นบทลงโทษทางวินยัที&เข้มงวด 
และการลงโทษตามกฎหมาย  
 

5. องค์ประกอบของการทุจริตคอร์รัปชั น 

การทจุริตคอร์รัปชั&นจะเกิดขึ 6นเมื&อมีองค์ประกอบครบ 4 อย่างดงันี 6 
- มูลเหตุจูงใจ ผู้ทจุริตซึ&งเป็นพนกังานขององค์กรหรือบุคคลภายนอกอาจไมพ่อใจกบัองค์กร 

หรือมีปัญหาทางด้านการเงินเนื&องจากมีหนี 6สินมากต้องชําระคืน สิ&งเหลา่นี 6เป็นสถานการณ์ที&เป็น

แรงกดดนัให้บุคคลกระทําการทจุริต 

- สิ งยั วยวนหรือดงึดูดใจ กําไรหรือผลประโยชน์เป็นสิ&งดงึดดูใจให้ผู้กระทําการทจุริต ผู้ทจุริต

ต้องการผลประโยชน์เข้ามาให้กบัตนเองทั 6งๆ ที&ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

- โอกาส หมายถึง ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที&ผู้ทุจริตมีช่องทางจะทําการทจุริตได้ วิธีการควบคมุ

เชิงป้องกนัจะช่วยลดโอกาสนี 6ลงได้ หากกิจารไมมี่ระบบการควบคมุภายในที&เพียงพอจะทําให้เปิด

ช่องทางให้ผู้ทจุริตสามารถกระทําการทจุริตได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ&งหน่วยงานที&เกี&ยวข้องกบัเงิน

สด หากมีระบบการควบคมุภายในที&ไมรั่ดกุมจะเพิ&มโอกาสให้พนกังานที&เกี&ยวข้องกระทําทจุริตได้

ง่าย 

- การปกปิดหรือซ่อนเร้น ผู้ ทําการทจุริตต้องปกปิดความผิดหรือการทุจริตนั 6น ซึ&งแตกตา่งจากการ

ขโมยหรือจี 6ปล้นซึ&งเปิดเผยความผิดอย่างชดัเจน  

 
 
 



4 

 

 

6. รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั นและแผนการดาํเนินการเพื อป้องกัน 

รูปแบบการทจุริตคอร์รัปชั&นที&เกี&ยวข้องกบัการดําเนินการธุรกิจ เช่น 
6.1 การเลี 6ยงรับรอง 

บริษัทไม่มีนโยบายในการเลี 6ยงรับรอง หรือให้พนกังานรับเลี 6ยงรับรอง เว้นแต่ เป็นไปเพื&อ
ความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที& เพื&อทําความรู้จกั สร้างความสมัพนัธ์ที&ดี ในขอบเขตที&เหมาะสม 
และเป็นการกระทําที&จะไม่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที& 

ก. เมื&อมีการเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที&หน่วยงานกํากบัดแูล ต้องหลีกเลี&ยงสิ&งใดๆ ที&อยู่ใน
ขอบข่ายของความบันเทิง ไม่นําเสนอหรือจ่ายเงินให้ข้าราชการเพื&อเข้าสถานบันเทิง หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางสงัคมหรือกีฬา รูปแบบของการเลี 6ยงรับรองต้องเป็นไปตามระเบียบของหน่วยราชการ
ที&เกี&ยวข้อง 

ข. ค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวกบัการเลี 6ยงรับรองมีความสมเหตุสมผล ไมฟุ่่ มเฟือยเกินสมควร และ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ต้องมีเอกสารประกอบ 

ค. การเลี 6ยงรับรอง การสนบัสนนุกิจกรรม เช่น บัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต หรืองานกีฬา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้เป็นไปเพื&อวัตถุประสงค์ที&เกี&ยวข้องกับการ
ทจุริตคอร์รัปชั&น   
6.2 การให้หรือรับของขวญั 

ก. ก่อนการให้หรือรับของขวญั ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&นของบริษัท โดยสิ&งของหรือของขวญัที&ให้แก่กันในหน้าที&
การงานควรมีราคาไมม่ากและเหมาะสมกบัโอกาส 

ข. ไมใ่ห้หรือรับของขวญัที&อาจส่งผลกระทบตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท หรือทําให้เกิด
อิทธิพลในการตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ&ง โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบติัหน้าที& 

ค. สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที&ดีกบัลกูค้า คู่ค้า ด้วยการมอบของขวญัที&มีโลโก้ของบริษัท
ที&มีมูลค่าไม่สูง เช่น ปากกา สมุดบันทึก ปฏิทิน ร่ม USB ที&ชาร์ตแบตสํารอง ถ้วยนํ 6า เสื 6อยืด เพื&อ
กิจกรรมการตลาด สง่เสริมการขาย โปรโมชั&น 

ง. มูลค่าของขวัญที&มอบให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที&กํากับดูแลธุรกิจนั 6นต้องไม่เกินกว่าที&
กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบที&เกี&ยวข้อง 

จ. ไม่ให้หรือรับของขวัญเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อญัมณี อสงัหาริมทรัพย์ 
หรือสิ&งของในทํานองเดียวกนั 

ฉ. ไม่ให้หรือรับของขวญักบับคุคลเดียวกนับ่อยครั 6ง 
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6.3 การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเมือง 

ก. บริษัทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื&นใดให้แก่
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ สมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม แตใ่ห้ความเคารพในสทิธิเสรีภาพในการใช้สทิธิการเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั 6ง  

ข. ไม่แสดงด้วยวิธีการใดๆ ที&ทําให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทสนับสนนุพรรคการเมืองหนึ&ง
พรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทางการเมือง เช่น การแต่งกายด้วยเครื&องแบบพนกังาน ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที&เกี&ยวข้องกับการเมือง ไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทที&จะดําเนินการสนับสนุนหรือ
ต่อต้านพรรคการเมือง ไม่เป็นตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรือเป็นสมาชิก
ขององค์กรการปกครองสว่นท้องถิ&น  
6.4  การบริจาคเพื&อการกศุล 

ก. ต้องเป็นไปเพื&อสาธารณะกุศล คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการอย่าง
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง เช่น เพื&อการให้
สินบน เพื&อความได้เปรียบทางการค้า เพื&อสนบัสนนุพรรคการเมือง เป็นต้น  

ข.การบริจาคเพื&อการกุศล ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด
จะต้องกระทําในนามบริษัท ผา่นขั 6นตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัท  มีเอกสารหลกัฐานการ
บริจาค ติดตามและตรวจสอบ เพื&อให้มั&นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื&อเป็นข้ออ้างในการ
ทจุริตคอร์รัปชั&น 

       6.5  เงินสนบัสนนุ 
ก. บริษัทสามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื&อการ

ดําเนินธุรกิจ สง่เสริมชื&อเสียงและภาพลกัษณ์ที&ดีของบริษัท  
       ข. การให้เงินสนบัสนนุ มีข้อกําหนดในการดําเนินการดงันี 6 
      1) เงินสนบัสนนุต้องเป็นการให้ในนามบริษัทเทา่นั 6น 

     2) ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า 
ไม่ได้เป็นไปเพื&อวตัถปุระสงค์ที&เกี&ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชั&น   

       6.6  การจ่ายคา่อํานวยความสะดวก 
 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที&ของรัฐไมว่่าในกรณีใดๆ 

เนื&องจากการจ่ายคา่อํานวยความสะดวกมีความเสี&ยงสงูที&จะกลายเป็นการให้สินบน  
ก. การติดต่อกบัภาครัฐจะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื&อสตัย์และปฏิบติัตามกฎหมายที&

เกี&ยวข้องอยา่งชดัเจน 
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ข. ห้ามพนกังานของบริษัทฯ ให้ ข้อให้ หรือรับว่าจะให้ค่าอํานวยความสะดวก หรือสินบน
ในรูปแบบตา่งๆ เพื&อจงูใจให้กระทําการ ไมก่ระทําการ ประวิงการกระทําการ ที&จะสง่ผลกระทบต่อ
การดําเนินการของบริษัทฯ  
6.7  การจดัซื 6อจดัจ้าง 

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบจัดซื 6อจัดจ้าง โดยต้องดําเนินการผ่านขั 6นตอนระเบียบของ
บริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การจดัซื 6อทรัพย์สิน วสัดสํุานกังาน รวมถึงการจดัจ้าง
การให้บริการทกุครั 6ง ต้องนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามสายงานเพื&ออนมุตัิ และต้องระบุวตัถุประสงค์
ของการจดัซื 6อจดัจ้าง มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายและผู้ ให้บริการอื&น และปฏิบัติด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

บริษัทฯ มีหน่วยงานที&รับผิดชอบดแูลการจดัซื 6อจดัจ้าง โดยฝ่ายเทคโนโลยีและข้อมลูดแูล
การจ่ายคา่ใช้จ่ายที&เกี&ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการจดัซื 6อจดัจ้างเรื&องอื&นๆ รับผิดชอบ
โดยฝ่ายบริหารทั&วไป  

 
7. การดาํเนินการเพื อป้องกันความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

บริษัทฯ มีการจดัทําเอกสาร คู่มือ ระเบียบต่างๆ ตามหลกัการควบคมุภายในที&ดี เพื&อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ ที& เกี&ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที&ดีและการป้องกันทุจริต
คอร์รัปชั&น  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามคูมื่อและระเบียบต่างๆ โดยมีขั 6นตอนการเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้พร้อมต่อ
การตรวจสอบเพื&อยืนยนัความถกูต้อง โปร่งใส เช่นการเก็บหลกัฐานการอนมุติัการจ่ายเงิน เป็นต้น 
 

8. หน้าที  ความรับผิดชอบ 

บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั&น การให้หรือรับ
สินบนทุกรูปแบบทั 6งทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที&ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&น คู่มือ
ปฏิบติัและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถงึข้อกําหนดอื&นๆ ที&เกี&ยวข้อง ทั 6งนี 6บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที&สะท้อนถงึความมุง่มั&นต่อมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&น 
กล่าวคือมีนโยบายที&จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที&ปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชั&น 
แม้ว่าการกระทํานั 6นจะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกระบวนการสื&อสาร
อย่างชัดเจนและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื&อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี&ยวกับนโยบายและมาตรการ
การตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั&น ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษ
หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองค์กร นอกจากนี 6ยังสื&อสาร
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นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั&น นี 6ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื&อสารต่างๆ 
อย่างทั&วถงึ 

บริษัทมอบหมายบทบาทหน้าที&เพิ&มเตมิให้แก่บุคลากรที&เกี&ยวข้องกบัการบริหารความเสี&ยงด้านการ

ทจุริต ซึ&งสามารถระบแุนวทางในการปฏิบตังิานของบุคลากรในแต่ละระดบั ดงันี 6 

1) คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที&กําหนดและอนุมติันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั&น และ 
กํากบัดแูลให้มีระบบที&สนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั&น ที&มีประสิทธิภาพเพื&อให้มั&นใจ
ว่าฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความสําคญัและได้นําไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที&ในการสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั&น 

3) ฝ่ายบริหาร ทําหน้าที&กําหนดให้มีระบบ สนบัสนุนและควบคมุดแูลเพื&อให้มั&นใจว่าพนกังานทุก
ฝ่ายมีการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการตา่งๆ เพื&อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคบั และ การเปลี&ยนแปลง
ของธุรกิจ 

4) ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าที&ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถูกต้อง 
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั ระเบียบ และ กฎหมายที&เกี&ยวข้อง เพื&อให้มั&นใจวา่มีระบบการ
ควบคมุภายในที&เหมาะสม ต่อความเสี&ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั&นที&อาจเกิดขึ 6นและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที&ปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั&น 
และจะต้องไมเ่ข้าไปเกี&ยวข้องทั 6งทางตรงหรือทางอ้อม 

6) ตวัแทนทางธุรกิจที&บริษัทมีอํานาจควบคุม ต้องยอมรับที&จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทจุริต
คอร์รัปชั&นของบริษัท 

 
9. กระบวนการประเมินความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารความสี&ยงที&เหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื&อ
ป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั&น โดยระบุเหตกุารณ์ที&มีความเสี&ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั&นที&อาจ
เกิดขึ 6นจากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเสี&ยงทั 6งโอกาสและผลกระทบ กําหนดมาตรการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชั&นที&เหมาะสมกบัความเสี&ยงที&ประเมนิได้ มกีารเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผน
บริหารความเสี&ยงที&กําหนดขึ 6น 

บริษัทได้กําหนดการประเมินความเสี&ยงและการบริหารความเสี&ยงในการเกิดทจุริตคอร์รัปชั&น 4 
ขั 6นตอนดงันี 6 
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1. ระบคุวามเสี&ยงคอร์รัปชั&น สาเหตขุองความเสี&ยงและผลกระทบของความเสี&ยง รวมถงึการ
วิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาส ที&จะเกิดความเสี&ยงก่อนคํานึงถึงมาตรการการควบคมุ
ภายในที&มีอยู่ 

2. กําหนดเกณฑ์การวดัความเสี&ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รวมทั 6ง
กําหนดระดบัความเสี&ยงที&ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

3. การประเมินระบบการควบคมุภายในที&มีอยู่ในปัจจบุนั การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที&
จะเกิดความเสี&ยงหลงัจากมีมาตรการการควบคมุภายในปัจจบุนั 

4. การติดตามมาตรการเพื&อลดความเสี&ยงให้อยู่ในระดบัที&ยอมรับได้ หากมาตรการควบคมุ
ภายในที&ดําเนินอยู่ในปัจจบุนัไม่เพียงพอต่อการป้องกนัความเสี&ยงคอร์รัปชั&น 

 

10. ระบุความเสี ยง สาเหตุของความเสี ยงและผลกระทบของความเสี ยง 
การกระทาํที ถกูจัดว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั น 
มีการจ่ายสินบนด้วยทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื&นใดให้แก่บคุคลเพื&อจงูใจให้ผู้นั 6นกระทําการหรือไม ่
กระทําการอย่างใดในตําแหนง่ ไมว่า่การนั 6นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที& โดยมุง่ตอ่ผลดงันี 6 
 1. เพื&อความสะดวกรวดเร็ว 
 2. เพื&อแก้ผิดให้เป็นถกู 
 3.  เพื&อให้ได้งาน 
 

11. การประเมินและจัดลําดับความเสี ยง 
โอกาสที จะเกิดความเสี ยง พิจารณาโอกาส/ความถี& ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะเกิดมาก

น้อยเพียงใดตามเกณฑ์ที&กําหนด 

ระดบั ระดบัโอกาสที จะเกดิ 
โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

ด้านประสิทธิภาพของการทาํงาน ด้านรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

5 สงูมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั 6ง 1 เดือนต่อครั 6งหรือมากกว่า 1 เดอืนต่อครั 6งหรือมากกว่า 

4 สงู 
โอกาสในการเกิดค่อนข้างสงูหรือ

บ่อยๆ 
1-6 เดือนต่อครั 6ง แต่ไม่เกิน 5 

ครั 6ง 
1-6 เดือนต่อครั 6ง แต่ไม่เกิน 5 ครั 6ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั 6ง 1 ปีต่อครั 6ง 1 ปีต่อครั 6ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแตน่านๆ ครั 6ง 2-3 ปีต่อครั 6ง 2-3 ปีต่อครั 6ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 5 ปีต่อครั 6ง 5 ปีต่อครั 6ง 
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ผลกระทบที จะเกิดความเสี ยง  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี&ยงที&มีต่อการ
ปฏิบติังานว่ามีระดบัความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที&กําหนด 

ระดบั  
ระดบั

ผลกระทบ 

ความเสียหาย 

ด้านชื อเสียงและ
ภาพพจน์ 

ด้านกฎหมาย ด้านลูกค้า ด้านการเงนิ 

5 สงูมาก 
มีการนําเสนอข่าวแพร่หลาย
ผ่านสื&อทั 6งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

มีการสอบสวน ดําเนิน
คดีอาญา เรียกร้อง
ค่าเสยีหายและ/หรือ  
คําสั&งใหร้ะงบัการทํา

ธุรกรรมใดๆ 

สญูเสยีลกูค้าที&สาํคญัมาก  
และ ส่งผลร้ายแรงต่อ 
การเติบโตในอนาคต 

>30% ของรายรับ 

4 สงู 

มีข่าวเชงิลบในสื&อทั 6งใน
ประเทศและภูมิภาคอา

เชี&ยน อนัจะสง่ผลกระทบต่อ
ชื&อเสยีงและภาพพจน์ 
ของบริษัทในระยะยาว 

มีการสอบสวน อาจจะ
รวมถึงการดําเนินคดีอาญา

และ/หรือเรียกร้อง
ค่าเสยีหายที&มีนยัสาํคญั 

สญูเสยีหรือกระทบ
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

หลกัเป็นอยา่งมาก มีต้นทุน
แก้ไขที&มีนยัสาํคญัและ

กระเทือนต่อการเติบโตใน
อนาคต 

ระหว่าง 20%-30% ของ
รายรับ 

3 ปานกลาง 
ข่าวเชิงลบจากสื&อใน

ประเทศยงัมีอยูแ่ละเริ&มสง่
ผลกระทบต่อลกูค้า 

มีการฟ้องร้องคดีที&สาํคญั 
รวมทั 6งการเรียกร้องคา่ปรับ/ 
ค่าเสยีหายที&มีนยัสาํคญั 

สญูเสยีหรือกระทบ
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามาก 
มีต้นทุนแก้ไขปานกลาง 

ระหว่าง 10%-20% ของ
รายรับ 

2 น้อย 
ข่าวเชิงลบมีผลกระทบต่อ
ผลติภณัฑ์ ชื&อเสยีงของ
บริษัทในตลาดในประเทศ 

มีการฟ้องร้องคด ี 
มีค่าปรับ ค่าเสยีหาย

เลก็น้อย 

กระทบความสมัพนัธ์ 
ลกูค้าน้อยมาก มีต้นทุน

แก้ไขอยู่บ้าง 

ระหว่าง 5%-10% ของ
รายรับ 

1 น้อยมาก 

ข่าวเชิงลบจากสื&อใน
ประเทศได้รับการจดัการ 

อยา่งรวดเร็ว, เหตกุารณ์คืน
สูส่ภาวะปกติ 

มีการไม่ปฎิบติัตาม 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัที& 

ไม่มีนยัสาํคญั 

ลกูค้าร้องเรียนน้อยมาก  
ไม่กระทบต่อต้นทุน 

น้อยกว่า 5% ของรายรับ 

 

12. ตารางจัดลําดับและสถานะความเสี ยง 

  
ผลกระทบ 

  

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สงู 
(4) 

สงูมาก 
(5) 

โอ
กา
สที

 จะ
เกิ
ด 

สูงมาก 
(5) 

5 10 15 20 25 

สูง 
(4) 

4 8 12 16 20 

ปานกลาง 
(3) 

3 6 9 12 15 

น้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

น้อยมาก 
(1) 

1 2 3 4 5 
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สถานะความเสี ยง 

แถบส ี
Colour 

คะแนน  
Score 

ระดับความ
เสี ยง Risks 

มาตรการ  
Action 

 
16 - 25 

สงูมาก (Very 
High) 

ระดบัที&ไม่สามารถยอมรับได้  
จําเป็นต้องเร่งจดัการความเสี&ยงให้อยใ่นระดบัที&ยอมรับได้ทนัที 

 
12 - 15 สงู (High) 

ระดบัที&ไม่สามารถยอมรับได้  
จําเป็นต้องเร่งจดัการความเสี&ยงให้อยใ่นระดบัที&ยอมรับได้ต่อไป 

 
8 -10 

ปานกลาง 
(Medium) 

ระดบัที&ยอมรับได้  
แต่ต้องมีการควบคุมเพื&อป้องกนัไม่ให้ความเสี&ยงเคลื&อนย้ายไปยงัระดบัที&ยอมรับไม่ได้ 

 
1 - 6 ตํ&า (Low) 

ระดบัที&ยอมรับได้  
โดยไม่ต้องควบคมุความเสี&ยง ไม่ต้องมีการจดัการเพิ&มเติม 

 
 

13. การประเมินความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

การประเมินความเสี&ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั&น คือ เครื&องมือที&ใช้ในการหาข้อบกพร่องภายใน
ระบบที&อาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชั&น โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที&อาจเกิดขึ 6น รวมถึง
พิจารณาผลกระทบตอ่การทจุริตคอร์รัปชั&น 
 2.1 ปัจจยัเสี&ยงภายในองค์กร 
  1) การตรวจสอบภายใน 
  2) การควบคมุภายในและการถ่วงดลุอํานาจบริหาร 
  3) ช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น 
 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี&ยงจากปัจจยัเสี&ยงภายในองค์กรและดําเนินการป้องกนัความเสี&ยงจาก
การทจุริตคอร์รัปชั&น ดงันี 6 
 1) แบ่งแยกอาํนาจหน้าที&ของคณะกรรมการกบัอํานาจหน้าที&ของฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน 
 2) มีการจัดตั 6งหน่วยงานตรวจสอบ ทําหน้าที&ตรวจสอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที&วางไว้ รวมทั 6งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงาน
นั 6นๆ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที&ดี ทั 6งนี 6ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที&ตรวจสอบและ
ถ่วงดลุได้อยา่งเตม็ที&เนื&องจากสามารถรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3) จัดทําระบบควบคมุภายในโดยมีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นประจํา
ทกุปี 

4) กําหนดและประเมินความเสี&ยงในด้านตา่งๆ ไว้ และมีมาตรการป้องกนัและจดัการความเสี&ยงไว้
อย่างชดัเจน โดยกําหนดเรื&องการทุจริตคอร์รัปชั&นไว้เป็นส่วนหนึ&งของการบริหารความเสี&ยงด้านการทจุริต
ของคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
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 5) มีการกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื&องร้องเรียน โดยจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ 
แนวทาง ขั 6นตอนการปฏิบติัประกอบนโยบายที&เพียงพอตอ่ความเสี&ยง 
 2.2 ปัจจยัเสี&ยงภายนอกองค์กร 
  1) การเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน 
  2) คูค้่าทางธุรกิจ หรือผู้ มีสว่นได้เสีย 
  3) หนว่ยงานกํากบัดแูลและหนว่ยงานของรัฐ 
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินความเสี&ยงในกิจกรรมที&เกี&ยวข้องที&เสี&ยงต่อการทจุริตคอร์รัปชั&น  โดย
กําหนดเรื&องการทจุริตคอร์รัปชั&น ไว้เป็นสว่นหนึ&งของความเสี&ยงเรื&องทุจริต เพื&อพฒันามาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั&น ให้สอดคล้องกบักฎหมายที&เกี&ยวข้องกบัหลกัปฏิบติัด้านจริยธรรม พร้อมทั 6งจดัทํามาตรการ
บริหารความเสี&ยงให้เหมาะสมกบัความเสี&ยงที&ประเมินได้ 
 

14. การตดิตามผลการบริหารความเสี ยงและรายงานผล 
- ระยะเวลาที&ใช้สาํหรับแตล่ะมาตรการ 

- รายงานการประชมุคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง หรือ ผู้บริหารในวาระที&

เกี&ยวข้องกบัการบริหารความเสี&ยงเกี&ยวกบัการคอร์รัปชั&น เพื&อแสดงถึงการรับทราบหรือคําแนะนํา

จากคณะกรรมการที&เกี&ยวข้อง 

- การติดตามเพื&อให้บรรลตุามแผนที&ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

- การระบุความเสี&ยงด้านคอร์รัปชั&นพิจารณาจากทั 6งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที&สอดคล้องกบั

ธุรกิจของบริษัท ยกตวัอย่างเช่น โครงสร้างของบริษัท ลกัษณะกลุม่ธุรกิจ ขนาดความซบัซ้อนของ

ธุรกิจ บริษัทย่อย ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัหน่วยงานราชการ หน้าที&ภาระผูกพนัตา่งๆ ตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หรือสญัญา  

- มีการวิเคราะห์และจดัลําดบัความเสี&ยง อกีทั 6งมีการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ

การควบคมุที&มีอยู่เพื&อจดัการการความเสี&ยงที&บริษัทระบขุึ 6น 

- บริษัทประเมินระดบัความเสี&ยงโดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบของแตล่ะความเสี&ยง 

- กําหนด operating control เพื&อป้องกนัความเสี&ยงด้านการคอร์รัปชั&น โดยวางแผนจดัการลว่งหน้า 

เช่นจดัทําขั 6นตอนการทํางาน การติดตอ่กบัหน่วยงานราชการในเรื&องนั 6นๆ เช่นการขอใบอนญุาต 

เพื&อป้องกนัการให้สินบน 

- การทบทวนความเสี&ยงตามระยะเวลาที&กําหนดเพื&อประเมินความเสี&ยงที&เปลี&ยนแปลงไป แตห่ากมี

เหตกุารณ์สําคญัควรมีการทบทวนทนัที 
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15. การตรวจสอบการบริหารความเสี ยงเกี ยวกับการคอร์รัปชั น 

บริษัทมีการประเมินความเสี&ยงด้านทจุริตคอร์รัปชั&นอย่างเป็นระบบและได้บนัทกึผลการประเมิน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- นโยบายและแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการประเมินความเสี&ยงด้านทจุริตคอร์รัปชั&น 
- มีนโยบายการบริหารความเสี&ยงด้านทจุริตคอร์รัปชั&น และแนวปฏิบติัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยนโยบายได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
- กําหนดระดบัความเสี&ยงที&สามารถยอมรับได้เกี&ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชั&น 
- มีหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี&ยงที&สามารถยอมรับได้  
- กําหนดหน้าที&ความรับผิดชอบเกี&ยวกบัการประเมินความเสี&ยงด้านทจุริตคอร์รัปชั&นอย่างชดัเจน

และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- มีการติดตามและประเมนิความเสี&ยงให้สอดคล้องกบักลยุทธ์อย่างสมํ&าเสมอ 
- นโยบายและแนวปฏิบติัและหน้าที&ความรับผิดชอบได้รับการสื&อสารให้คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังานทราบโดยทั&วกนั 
 

16. การประเมินความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั นแบ่งตามกจิกรรมหลัก 
1. ด้านการออกผลิตภัณฑ์ ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสํานกังาน 

คปภ. สาเหตจุากการเร่งอนมุติักรมธรรม์และเบี 6ยประกันภัย โดยเป็นการให้ การติดสินบน
ให้เจ้าหน้าที& พนักงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน เพื&อให้บริษัทสามารถดําเนินการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ทนัตอ่การแข่งขนั 

2. ด้านการกํากับดูแล ความเสี&ยงการทุจริตที&มีตอ่หน่วยงานด้านการกํากบัดแูลธุรกิจ ได่แก ่
หนว่ยงานสาํนกังาน คปภ. กลต. และตลท. สาเหตจุากการหลีกเลี&ยงการโดนลงโทษกรณี
มีการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ ซึ&งส่งผลกระทบต่อบริษัทให้ด้านภาพลกัษณ์ความน่าเชื&อถือ 
โดยเป็นการให้ การติดสนิบนให้เจ้าหน้าที& 

3. ด้านการขาย ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื&อให้ได้งาน
ประกันภัยทั 6งจากการประมูล หรือการนําเสนอโดยตรงทั 6งภาครัฐและเอกชน ซึ&งส่งผล
กระทบต่อบริษัทให้ด้านภาพลักษณ์ความน่าเชื&อถือ โดยเป็นการให้ การติดสินบนให้
เจ้าหน้าที& การให้ผลประโยชน์กับคู่ค้า เกินอํานาจหน้าที&ตามกฎระเบียบบริษัท เพื&อ
ผลประโยชน์สว่นตวั การอนมุติัหรือบนัทกึกรมธรรม์เกินจริง เพื&อให้ได้ยอดเบี 6ย หรือผลงาน
การขายตามเป้าในช่วงเวลาที&กําหนดไว้ 
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4. ด้านสินไหม ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อหน่วยงาน การให้สินบนเจ้าหน้าที&พนักงาน
สอบสวน สาเหตุจากการวิ&งคดีเปลี&ยนแปลงผลคดีจากผิดเป็นถูก  ซึ&งส่งผลกระทบต่อ
บริษัทให้ด้านภาพลกัษณ์ความน่าเชื&อถือ 

5. ด้านคดี ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อศาล พนักงานอัยการ สาเหตุจากแรงจูงใจในการ
เปลี&ยนแปลงผลคดีทเุลาโทษ  

6. ด้านการขออนุญาตซื Sออสังหาริมทรัพย์ ความเสี&ยงด้านการให้สินบนต่อกรมที&ดิน เพื&อ
สร้างความสะดวกในการติดตอ่  

7. ด้านบัญชี ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อกรมสรรพากร สาเหตุจากการหลีกเลี&ยงการจ่าย
ภาษี หรือจา่ยให้น้อยลง 

8. ด้านภาษีต่างๆ ความเสี&ยงการทุจริตที&มีต่อสํานักงานเขต สาเหตุจากการหลีกเลี&ยงการ
จ่ายภาษี ตา่งๆให้จ่ายน้อยลง 

 

ตารางผลการประเมินความเสี ยงคอร์รัปชั น 
 

 

ผลกระทบ 

  

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สงู 
(4) 

สงูมาก 
(5) 

โอ
กา

สท
ี จะ
เก
ดิ 

สงูมาก 
(5) 

5 10 15 20 25 

สงู 
(4) 

4 8 12 16 20 

ปานกลาง 
(3) 

3 6 9 12 15 

น้อย 
(2) 

2 4 
6 

8 10 

น้อยมาก 
(1) 

1 2 3 
4 5 

 

1. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
2. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อหน่วยงานด้านการกํากบัดแูลธุรกิจ ไดแ่ก่ หนว่ยงานสาํนกังาน 

คปภ. กลต. และตลท. 
3. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื&อให้ได้งานประกนัภยัทั 6งจากการ

ประมลู หรือการนําเสนอโดยตรงทั 6งภาครัฐและเอกชน 
4. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อหน่วยงาน การให้สนิบนเจ้าหน้าที&พนกังานสอบสวน 
5. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อศาล พนกังานอยัการ 

 1 
 2 

 3 

 4 

 5  6  7 
 8 
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6. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อกรมที&ดิน 
7. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อกรมสรรพากร 
8. ความเสี&ยงการทจุริตที&มีต่อสํานกังานเขต 

 

17. การตดิตามและทบทวนการบริหารความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

นโยบายฉบบันี 6อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี&ยงของบริษัท โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจําทุกๆปี หรือเมื&อมีการ
เปลี&ยนแปลงที&สําคญัซึ&งกระทบตอ่การบริหารความเสี&ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั&น ทั 6งนี 6เพื&อให้มั&นใจ
วา่แนวทางการบริหารความเสี&ยงดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัของบริษัท รวมถึงข้อบังคบัและ
กฎหมายอื&นๆที&เกี&ยวข้อง การปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี&ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั&นต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื&อสารคู่มือที&ได้รับการปรับปรุง
ดงักลา่วให้ทราบโดยทั&วกนัทั 6งบริษัท 

 
 

18. การสื อสารนโยบายบริหารความเสี ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น 

18.1 จดัปฐมนิเทศน์พนกังานใหม ่
18.2 จดัฝึกอบรมให้กบัพนกังานปัจจบุนั และ แจ้งข่าวสารผ่านทาง Email  
18.3 ติดประกาศประชาสมัพนัธ์ ณ สํานกังานใหญ่ และ สํานกังานสาขา 
18.4 เผยแพร่ให้ลกูค้า คูค้่า และ ผู้ เกี&ยวข้อง ทราบทาง Website ของบริษัท 
18.5 เปิดเผยข้อมลูใน รายงานประจําปี 56-1 และ 56-2 

 
19. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการควบคมุภายในที&มีประสิทธิผล และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม โดยการ
จดัระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ได้ยึดถือตามมาตรฐานการควบคมุภายในและกํากบัดแูลกิจการที&
ดีซึ&งมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดงันี 6องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 

2. การประเมินและบริหารความเสี&ยง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุทางด้านโครงสร้างและวิธีปฏิบตังิาน (Control  Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื&อสารข้อมลู (Information and Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
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บริษัทฯ มีการควบคมุภายในโดยมีการบริหารจดัการความเสี&ยงด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รับชั&น 
ทั 6งในปัจจบุนั และ อนาคต โดยกําหนดวิธีการให้สอดคล้องกบัความเสี&ยงที&ประเมินได้  

 
ประกาศ ณ วนัที& 9 พฤศจิกายน 2561 

 

      

            ( นายชลอ เฟื& องอารมย์ ) 

                  ประธานกรรมการ 


