
[Type text] 

 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด (มหาชน) 
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น 

บริษัทประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทจุริตคอร์รัปชั#น ที#ส่งผลกระทบตอ่
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั#งยืนของประเทศ ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ธุรกิจเพิ#มสูงขึ 3น ประสิทธิภาพการดําเนินงานที#ตํ#าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค บริษัทจึงให้
ความสําคญักับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั#นไม่เพียงเป็นการ
กระทําที#ผิดกฎหมายเทา่นั 3น แตย่งัขดัตอ่คณุธรรมและจริยธรรมที#ดีงาม เป็นพฤตกิรรมที#ไมส่ามารถยอมรับได้ 

ด้วยเห็นถึงความสําคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น และร่วมมือกนัเพื#อให้เกิดการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั#นในวงกว้าง บริษัทได้วางแผนพฒันานโยบายและการปฏิบตัิในด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#น 
รวมถึงจะจดัให้มีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็นระยะตอ่เนื#องทกุ
ปี สร้างความเชื#อมั#นว่าการดําเนินงานเป็นไปตามขั 3นตอนและมาตรฐานการปฏิบตัิงานที#วางไว้ เพื#อแสดงให้
เห็นว่าเป็นบริษัทที#มีระบบป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั#นอย่างแท้จริง โดยในเบื 3องต้นบริษัทได้เริ#มจดัทํานโยบาย
และหลกัปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นเป็นพื 3นฐานของมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั#นในองค์กร 
และได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื#อวนัที# 14 
ตลุาคม 2559 เพื#อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ 3น บริษัทจึงได้ทําการ
ปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น เพื#อให้สอดคล้องกับกฎหมายที#บงัคบัใช้ในปัจจุบนั 
โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นฉบบันี 3ใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ประกันภัย
ไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
   

1. นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั"น 

หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหนง่หน้าที#โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมถึง
การละเว้นการปฏิบตัิหน้าที# เพื#อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้แก่ตนเองและผู้ อื#น การให้หรือการรับสินบนใน
รูปแบบต่างๆ (การให้สินบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั 3งหมายถึงการเรียกร้อง หรือรับ
ผลประโยชน์ที#เกี#ยวข้องกับเงิน หรือผลประโยชน์อื#นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่เจ้าหน้าที#ของรัฐ1 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าที#ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื#อให้ได้มาซึ#งธุรกิจ 
หรือเพื#อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัท) 

                                                        
1 คํานิยาม เจ้าหน้าที#ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที#ของรัฐ” ตามความหมายที#กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้า
พนกังาน พนกังานรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื#นใดที#เป็นตวัแทนของทกุหน่วยงานราชการ องค์กรระหวา่งประเทศ พรรคการเมือง หน่วยงานกํากบัดแูล และ
รัฐวิสาหกิจ 
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2. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น  

บริษัทไมย่อมรับการทจุริตคอร์รัปชั#น และการให้สินบนทกุรูปแบบ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิเพื#อตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชั#น ภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่กระทําหรือสนบัสนนุการ
ทจุริตคอร์รัปชั#น ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งทางตรงหรือทางอ้อม เพื#อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื#อน และ คนรู้จกั 
และจะปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#นอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื#อสารให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั 3ง
ภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบนโยบายในการตอ่ต้านคอร์รัปชั#นโดยทั#วกัน และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น หากมีการฝ่าฝืนกระทําการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
หรือให้ความร่วมมือกบัการทจุริตคอร์รัปชั#นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

3. หน้าที" ความรับผิดชอบ  

บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั#น การให้หรือรับสินบนทุก
รูปแบบทั 3งทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที#ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น คู่มือปฏิบัติและ
หลกัการกํากับดูแลกิจการที#ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกําหนดอื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้จดัให้มี
กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที#สะท้อนถึงความมุ่งมั#นต่อมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั#น กล่าวคือมี
นโยบายที#จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที#ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั#น แม้ว่าการ
กระทํานั 3นจะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกนั บริษัทก็มีกระบวนการสื#อสารอย่างชดัเจนและ
ฝึกอบรมบคุลากรในองค์กรเพื#อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี#ยวกบันโยบายและมาตรการการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชั#น ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหากละเลยหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองค์กร นอกจากนี 3ยงัสื#อสารนโยบายและมาตรการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชั#น นี 3ไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื#อสารตา่งๆ อย่างทั#วถึง โดยได้กําหนดหน้าที#ของ
บคุลากรของบริษัทไว้ดงัตอ่ไปนี 3 

1) คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที#กําหนดและอนมุตันิโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น และ กํากบั
ดแูลให้มีระบบที#สนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น ที#มีประสิทธิภาพเพื#อให้มั#นใจวา่ฝ่าย
บริหารตระหนกัถึงความสําคญัและได้นําไปปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที#ในการสอบทานการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้าน
การทจุริต 
คอร์รัปชั#น 

3) ฝ่ายบริหาร ทําหน้าที#กําหนดให้มีระบบ สนบัสนนุและควบคมุดแูลเพื#อให้มั#นใจว่าพนกังานทกุฝ่าย
มีการ 
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ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตา่งๆ เพื#อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และ การเปลี#ยนแปลงของธุรกิจ 

4) ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าที#ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิระเบียบ และ กฎหมายที#เกี#ยวข้อง เพื#อให้มั#นใจว่ามีระบบการควบคมุ
ภายในที#เหมาะสม ตอ่ความเสี#ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั#นที#อาจเกิดขึ 3นและรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5) บคุลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที#ปฎิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น และ
จะต้องไมเ่ข้าไปเกี#ยวข้องทั 3งทางตรงหรือทางอ้อม 

6) ตวัแทนทางธุรกิจที#บริษัทมีอํานาจควบคุม ต้องยอมรับที#จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั#น ของบริษัท 

4. แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น (Code of Conduct) 

4.1  บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรว่า การทุจริตคอร์รัปชั#น เป็นสิ#งที#ยอมรับไมได้ทั 3งการกระทํา
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน และมุง่เน้นที#จะรักษาวฒันธรรมองค์กรนี 3ให้คงอยูต่ลอดไป 

4.2 เพื#อให้การดําเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างถกูต้อง บริษัทฯ ได้กําหนดให้บุคลากรของบริษัท
ทกุระดบั ปฏิบตัติอ่รูปแบบการทจุริตคอร์รัปชั#น ดงันี 3 

1) การให้และการรับสินบน 
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั 3งสิ 3น และห้ามมอบหมายให้ผู้ อื#นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง 
เพื#อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2) การให้และการรับของขวญั การเลี 3ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื#นใด 
บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สินหรือของมีค่า2 จากลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ 
หนว่ยงานราชการองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื#อเป็นการชกัจงูให้กระทําผิดในวิชาชีพ หรือ เพื#อ
อํานวยความสะดวก เพื#อใช้เป็นหลกัประกนัหรือเพื#อเร่งการดําเนินการบางอย่างซึ#งเจ้าหน้าที#ของ
บริษัทหรือคูค้่าต้องทําเป็นกิจวตัร หรือต้องปฏิบตัติามหน้าที#  

                                                        
2 คํานิยาม ของมีค่า คือ สิ#งใดๆ ซึ#งได้มอบให้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับ ซึ#งให้หมายรวมถึงสิ#งต่างๆ ดงัต่อไปนี 3ด้วย 
- เงินสด หุ้น พนัธบตัร บตัรของขวญั หรือสิ#งเทียบเท่าเงินสดอื#นๆ 
- ของขวญั หรือสินค้าให้เปลา่ (ยกเว้นของขวญัมลูค่าเล็กน้อย มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส) 
- การเสนอจ้างงาน หรือบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร หรือการเลี 3ยงรับรอง 
- เงินอดุหนนุ เบี 3ยเลี 3ยง สว่นลด หรือเงินกู้  
- การจดัหาให้แก่ญาติ เพื#อน ผู้ ร่วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือวา่เป็นการให้ผลประโยชน์โดยอ้อมกบับคุคลนั 3นด้วย 
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ยกเว้นของขวญัที#มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณีและวฒันธรรมตาม
วาระโอกาส โดยต้องได้รับอนมุตัิจากพนกังานที#มีอํานาจสั#งจ่ายเงิน พร้อมหลกัฐานเป็นเอกสารที#
เกี#ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าวและต้องสามารถชี 3แจงการกระทําต่างๆ ของตนได้ทั 3งต่อ
ภายในและภายนอก 
3) การสนบัสนนุทางการเมือง3 
บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที#เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทไม่มีแนวปฏิบตัิที#จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
4) การบริจาคเพื#อการกศุล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนบัสนนุ5 
บริษัทสนบัสนุนการพฒันาชมุชน สงัคม และสิ#งแวดล้อม เพื#อการพฒันาคณุภาพชีวิตแก่ผู้คนใน
สังคม ผ่านการดําเนินธุรกิจหรือการบริจาค แต่ต้องเป็นไปเพื#อสาธารณะการกุศลเท่านั 3น การ
บริจาคเงินเพื#อการกศุลและเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยมี
หลกัฐานที#ชดัเจน สอดคล้องกบัขั 3นตอนการอนุมตัิและการสอบทานตามระเบียบของบริษัท และ
จดัให้มีขั 3นตอนการติดตามอย่างเหมาะสมเพื#อให้มั#นใจว่าการบริจาคเพื#อการกุศลไม่ถูกนํามาใช้
เพื#อเป็นข้ออ้างสําหรับการตดิสินบน      หรือไมไ่ด้ปฏิบตัเิพื#อการทจุริตคอร์รัปชั#น  
5)    การจา่ยคา่อํานวยความสะดวก  
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจา่ยคา่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที#ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื#องจาก
การจ่ายคา่อํานวยความสะดวกมีความเสี#ยงสูงที#จะกลายเป็นการให้สินบน การติดต่อกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื#อสตัย์และปฏิบตัติามกฎหมายที#เกี#ยวข้องอย่างชดัเจน ห้ามพนกังาน
ของบริษัทฯ ให้ ข้อให้ หรือรับวา่จะให้คา่อํานวยความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบตา่งๆ เพื#อจงูใจ
ให้กระทําการ ไมก่ระทําการ ประวิงการกระทําการ ที#จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของบริษัทฯ 

4.3 บคุลากรของบริษัททกุระดบั จะไม่ละเลยและเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที#เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั#นที#เกี#ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ที#รับผิดชอบทราบ และให้ความ

                                                        
3  คํานิยาม การสนบัสนนุทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน เช่น การให้ หรือการให้กู้ ยืม เพื#อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื#น เช่น การให้สิ#งของหรือการบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซื 3อบตัรเข้าชมงานที#จดัขึ 3นเพื#อระดมทนุ หรือบริจาคให้แก่องค์กรที#
มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที#กระทําได้ตามที#กฎหมายกําหนด 
4 คํานิยาม การบริจาคเพื#อการกศุล หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที#มีตวัตน  
การบริจาคเพื#อสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินเพื#อโครงการ กิจกรรม เพื#อประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม โดยบริษัทอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนที#มี
ตวัตน 
5 คํานิยาม เงินสนบัสนนุ หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที#ยากต่อการวดัผลและติดตาม เพื#อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้า และชื#อเสียงของบริษัท 
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ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั 3งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเ รียนจาก
บคุคลภายนอก 
4.4 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที#ปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชั#น โดยบริษัทจะไม่
ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงานที#ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั#น แม้ว่าการกระทํานั 3นจะทําให้บริษัท
สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
4.5 กรรมการและผู้บริหารทุกระดบัจะต้องเป็นแบบอย่างที#ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั#น ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั มีหน้าที#สื#อสารทําความเข้าใจกบัพนกังานเพื#อให้กิจกรรมทาง
ธุรกิจที#อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น  ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที#เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้พนกังานทกุระดบัยึดถือและปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นอย่างจริงจงั และ เสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ#งของวฒันธรรม
องค์กร 
4.6 นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#นนี 3ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั 3งแต ่การสรร
หา การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การเลื#อนตําแหน่ง โดยพนกังานที#ได้รับการคดัเลือก ต้องไม่
กระทําความผิดทางวินยั หรือไมไ่ด้ต้องโทษในความผิดเกี#ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชั#น  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวตัิการกระทําทุจริตคอร์รัปชั#น หรือความประพฤติที#
ขดัขวางตอ่การปฏิบตัติามนโยบายนี 3 
4.7 การดําเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที#กําหนดไว้ใน 
นโยบายการกํากับดแูลกิจการที#ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ระเบียบ
และคูมื่อการปฏิบตังิานของบริษัทที#เกี#ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบตัอืิ#นใดที#บริษัทจะกําหนดขึ 3นตอ่ไป   
4.8 บริษัทกําหนดให้บอกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#นผ่านสื#อทั 3งภายใน
และภายนอก เชน่ เว็บไซต์ของบริษัท และ รายงานประจําปี โดยนโยบายดงักลา่วของบริษัทเป็นการ
ปฏิบตัภิายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น 
5. นโยบาย “การร้องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ 

บริษัทมุ่งมั#นที#จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กร ว่าการทจุริตคอร์รัปชั#น ทกุประเภทเป็นสิ#งที#ยอมรับ
ไม่ได้ บคุลากรทกุระดบัจะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื#อพบเห็นการกระทําที#เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั#น 
ที#เกี#ยวข้องกับบริษัท โดยส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย 
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จรรยาบรรณ           หรือพฤติกรรมที#ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั#น ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นํา
นโยบาย “การร้องเรียน” มาปฏิบตั ิดงันี 3 
ชอ่งทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
นางสุณยี ์ธรีาวทิยางกูร  เลขานุการบรษิทั  

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ sunee_non@thaivivat.co.th 

นางสาวนนัทวนั อรณุพริยิะกุล  แผนก Compliance 

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ nantawan_aru@thaivivat.co.th 

จดหมาย นางสาวนนัทวนั อรณุพริยิะกุล 

บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

71 ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทร 1231 หรอื 026950800 ต่อ 5938 

 
กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
• หนว่ยงานที#รับเรื#องร้องเรียนจะต้องดําเนินเรื#องการรายงานอยา่งเป็นความลบั  
• บริษัทมีมาตรการเพื#อคุ้มครองความปลอดภยัของผู้ ที#ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ#งเป็นผู้ ให้ข้อมูล

เรื#องร้องเรียนโดยสจุริต ไม่ให้ต้องรับอนัตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอนัเนื#องมาจาก
การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือให้ข้อมลูเบาะแสทจุริตคอร์รัปชั#น 
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โครงสร้างการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที#ดีอยา่งเพียงพอ สอดคล้องกบันโยบาย ข้อกําหนด
และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง 

• สอบทานการปฏิบัติหน้าที#  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึ#งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการ
ทจุริตคอร์รัปชั#น คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื#อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที#คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• หนว่ยงานอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที#ตรวจสอบการปฏิบตังิาน

ของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที#วางไว้ รวมทั 3งประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคมุภายในโดยยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการที#ดี 
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6. บทกาํหนดโทษ 

               การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น  ถือเป็นการฝ่าฝืนคําสั#ง 
และ/หรือ ระเบียบของบริษัท  ซึ#งจะสง่ผลให้เกิดการลงโทษทางวินยัตามที#บริษัทกําหนด 
 
7. การทบทวนนโยบาย  

             นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น  จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็นและ
เหมาะสมทกุ 2 ปี  หรือเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั เพื#อให้เป็นปัจจบุนั 
 
                    ประกาศ ณ วนัที#  9 พฤศจิกายน 2561 
 
 
              ( นายชลอ เฟื# องอารมย์ ) 
                   ประธานกรรมการ 

 


