
3. การใหหรือรับของขวัญ
      1. กอนการใหหรือรับของขวัญ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติ
          ถูกตองตามกฎหมายและนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
          ของบริษัท โดยส่ิงของหรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงาน
          ควรมีราคาไมมากและเหมาะสมกับโอกาส
      2. ไมใหหรือรับของขวัญที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินกิจการ
          ของบริษัท หรือทำใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางใด
          อยางหนึ่ง โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่
      3. สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา คูคา ดวยการมอบ
          ของขวัญที่มีโลโกของบริษัทที่มีมูลคาไมสูง เชน ปากกา สมุด
          บันทึก ปฏิทิน รม USB ที่ชารตแบตสำรอง ถวยน้ำ เสื้อยืด
          เพื่อกิจกรรมการตลาด สงเสริมการขาย โปรโมชั่น
      4. มูลคาของขวัญที่มอบใหขาราชการ เจาหนาที่กำกับดูแลธุรกิจ
          นั้นตองไมเกินกวาที่กำหนดไวในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
          เกี่ยวของ
      5. ไมใหหรือรับของขวัญเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคำ 
          อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน
      6. ไมใหหรือรับของขวัญกับบุคคลเดียวกันบอยครั้ง

4. การดำเนินการชวยเหลือดานการเมือง
      1. บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมบริจาคเงินใหแกพรรค
          การเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ
          แตใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิการเมืองของ
          พนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
      2. ไมแสดงดวยวิธีการใดๆ ที ่ทำใหเกิดความเขาใจวาบริษัท
          สนับสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมีอำนาจ
          ทางการเมือง เชน การแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงาน ใน
          การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง ไมใชทรัพยากร
          ของบริษัทท่ีจะดำเนินการสนับสนุนหรือตอตานพรรคการเมือง 
          ไมเปนตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะตางๆ หรือ
          เปนสมาชิกขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น

 5. การบริจาคเพื�อการกุศล
      1. ตองเปนไปเพ่ือสาธารณะกุศล คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
          ดำเนินการอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย ไมขัดตอศีลธรรม 
          ปราศจากจุดประสงคแอบแฝง เชน เพ่ือการใหสินบน เพ่ือความ
          ไดเปรียบทางการคา เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง เปนตน 
      2. การบริจาคเพื่อการกุศล ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน 
          แกกิจกรรมหรือโครงการใดจะตองกระทำในนามบริษัท ผาน
          ขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท  มีเอกสารหลักฐาน
          การบริจาค ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาค
          ไมไดถูกนำไปใชเพื่อเปนขออางในการทุจริตคอรรัปชั่น

พนักงานของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูที่กระทำ

การทุจริตคอรรัปช่ัน จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทำงานท่ีกำหนดไว นอกจากน้ีอาจไดรับโทษทางกฎหมาย 

หากการกระทำนั้นเขาขายผิดกฎหมาย

6. การจายคาอำนวยความสะดวก
      1. บริษัทฯ มีนโยบายหามจายคาอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
          ของรัฐไมวาในกรณีใดๆ เนื่องจากการจายคาอำนวยความ
          สะดวกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเปนการใหสินบน 
      2. การติดตอกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยและ
          ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
      3. หามพนักงานของบริษัทฯ ให ขอให หรือรับวาจะใหคาอำนวย
          ความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบตางๆ เพ่ือจูงใจใหกระทำการ 
          ไมกระทำการ ประวิงการกระทำการ ท่ีจะสงผลกระทบตอการ
          ดำเนินการของบริษัทฯ 

7. มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูแจง
   เบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น  
      1. ผูรองเรียน ผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
          เกี ่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น หรือผูปฏิเสธเขารวมทุจริต
          คอรรัปชั่น แมวาการปฏิเสธดังกลาวจะทำใหบริษัทสูญเสีย
          ธุรกิจก็ตาม จะไดรับความคุมครอง ไมถูกลดตำแหนง ทำโทษ 
          ใหออกจากงาน หรือไดรับผลกระทบอื่นๆ
      2. บริษัทถือวาขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น เปน
          ความลับ และจะเปดเผยเทาที ่จำเปน โดยคำนึงถึงความ
          ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงท่ีมาของขอมูล 
          หรือบุคคลที่เกี่ยวของ

    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 ตอ 5938

8. กระบวนการดําเนินการเมื�อไดรับขอรองเรียน
      1. ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
          ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการ
      2. ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผล และกล่ันกรองขอมูล เพ่ือ
          พิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตละเรื่อง 
          โดยอาจดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหฝายทรัพยากร
          มนุษยเปนผูดําเนินการประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล หรือ
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แนวปฏิบัติเพื�อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Code of Conduct for Anti-Corruption)

1. บุคคลที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

2. การเลี้ยงรับรองและเงินสนับสนุน

1. บริษัทไมมีนโยบายในการเล้ียงรับรอง หรือใหพนักงานรับเล้ียงรับรอง เวนแต เปนไปเพื�อความจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เพื�อทำความรูจักสราง 

   ความสัมพันธที่ดี ในขอบเขตที่เหมาะสม และเปนการกระทำที่จะไมสงผลใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่

2. เมื�อมีการเชิญขาราชการ เจาหนาท่ีหนวยงานกำกับดูแล ตองหลีกเล่ียงส่ิงใดๆ ท่ีอยูในขอบขายของความบันเทิง ไมนำเสนอหรือจายเงินใหขาราชการ

   เพื�อเขาสถานบันเทิง หรือเขารวมกิจกรรมทางสังคมหรือกีฬา รูปแบบของการเล้ียงรับรองตองเปนไปตามระเบียบของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ

3. คาใชจายท่ีเก่ียวกับการเล้ียงรับรองมีความสมเหตุสมผล ไมฟุมเฟอยเกินสมควร และคาใชจายตางๆ ตองมีเอกสารประกอบ

4. การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรม เชน บัตรชมภาพยนตร คอนเสิรต หรืองานกีฬา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตาม

   สายงาน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ จะตองสามารถตรวจสอบไดวา ไมไดเปนไปเพื�อวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการ

   ทุจริตคอรรัปชั่น

STOP
CORRUPTION

          มอบหมายใหคณะกรรมการสอบสวนเปนผูดําเนินการประมวล
          ผลและกลั่นกรองขอมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดรับ
          การแตงตั้งจากที่ประชุมผูบริหารของบริษัทเปนคราวๆ ไป
      3. ผูรับขอรองเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการตอเรื่องที่ไดรับ
          เรื ่องรองเรียน ตอ คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อ
          พิจารณาหาบทลงโทษที่เหมาะสมตอไป  
      4. ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่รายงานผลการดำเนินการใหคณะ
          ผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวสอบ 
          และ คณะกรรมการบริษัทฯ แลวแตกรณี

9. การสื�อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
      1. จัดปฐมนิเทศนพนักงานใหม
      2. จัดฝกอบรมใหกับพนักงานปจจุบัน และ แจงขาวสารผานทาง 
          Email 
      3. ติดประกาศประชาสัมพันธ ณ สำนักงานใหญ และ สำนักงาน
          สาขา
      4. เผยแพรใหลูกคา คูคา และ ผูเกี่ยวของ ทราบทาง Website 
          ของบริษัท
      5. เปดเผยขอมูลใน รายงานประจำป 

10. ขอแนะนำเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
หากมีขอสงสัยวาปฏิบัติถูกตองตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
หรือไม ขอใหพิจารณากอนการปฏิบัติ ดังนี้
      1. เปนการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐและ
          บริษัทหรือไม
      2. สามารถเปดเผยการกระทำตอสังคมไดหรือไม
      3. เปนการกระทำที่ขัดตอจริยธรรม และอาจนำความเสื่อมเสีย
          มาใหกับผูกระทำหรือผูอื่นหรือตอชื่อเสียงของบริษัทในขณะ
          นั้นหรือในอนาคตหรือไม

หากไมแนใจในการพิจารณาดวยตนเอง ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือ
แผนก Compliance เพื่อที่จะไดรวมกันพิจารณาและดำเนินการให
ถูกตองตอไป

ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2561

( นายชลอ เฟองอารมย )
ประธานกรรมการ


