บริ ษทั ประกันภัยไทยวิ วฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
แนวปฏิ บตั ิ เพื!อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน! (Code of Conduct for Anti-Corruption)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.บุคคลที!มีหน้ าที!ต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน!
บุคลากรของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ในทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร
พนักงาน โดยมีกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด. ี ผูท้ ก.ี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชัน. จะต้องได้รบั การ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อ บัง คับ เกี.ย วกับการทํา งานที.กํ าหนดไว้ นอกจากนี0อ าจได้รบั โทษทาง
กฎหมาย หากการกระทํานัน0 เข้าข่ายผิดกฎหมาย
2.การประเมินความเสี!ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน!
การประเมินความเสี.ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน. คือ เครื.องมือที.ใช้ในการหาข้อบกพร่องภายในระบบที.อาจ
ก่ อ ให้เ กิด โอกาสในการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน. โดยพิจ ารณาความเป็ น ไปได้ท.ีอ าจเกิด ขึ0น รวมถึง พิจ ารณา
ผลกระทบต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน.
2.1 ปจั จัยเสีย. งภายในองค์กร
1) การตรวจสอบภายใน
2) การควบคุมภายในและการถ่วงดุลอํานาจบริหาร
3) ช่องทางการร้องเรียนและรับฟงั ความคิดเห็น
บริษทั ฯ ได้ประเมินความเสีย. งจากปจั จัยเสี.ยงภายในองค์กรและดําเนินการป้องกันความเสีย. งจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน. ดังนี0
1) แบ่งแยกอํานาจหน้าทีข. องคณะกรรมการกับอํานาจหน้าทีข. องฝา่ ยบริหารอย่างชัดเจน
2) มีการจัดตัง0 หน่ วยงานตรวจสอบ ทําหน้าที.ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีว. างไว้ รวมทัง0 ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
นัน0 ๆ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด. ี ทัง0 นี0ฝา่ ยตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าทีต. รวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มทีเ. นื.องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3) จัดทําระบบควบคุมภายในโดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯเป็ นประจําทุกปี
4) กําหนดและประเมินความเสีย. งในด้านต่างๆ ไว้ และมีมาตรการป้องกันและจัดการความเสี.ยงไว้
อย่างชัดเจน โดยกําหนดเรื.องการทุจริตคอร์รปั ชันไว้
. เป็ นส่วนหนึ.งของการบริหารความเสี.ยงด้านการทุจริต
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย. ง
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5) มีการกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื.องร้องเรียน โดยจัดให้มมี าตรการ ระเบียบ แนวทาง
ขัน0 ตอนการปฏิบตั ปิ ระกอบนโยบายทีเ. พียงพอต่อความเสีย. ง
2.2 ปจั จัยเสีย. งภายนอกองค์กร
1) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2) คู่คา้ ทางธุรกิจ หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย
3) หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย. งในกิจกรรมทีเ. กี.ยวข้องทีเ. สีย. งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน. โดย
กําหนดเรือ. งการทุจริตคอร์รปั ชัน. ไว้เป็นส่วนหนึ.งของความเสีย. งเรื.องทุจริต เพื.อพัฒนามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน. ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ. กี.ยวข้องกับหลักปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรม พร้อมทัง0 จัดทํามาตรการ
บริหารความเสีย. งให้เหมาะสมกับความเสีย. งทีป. ระเมินได้
3. การดําเนิ นการเพื!อป้ องกันความเสี!ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน!
บริษทั ฯ มีการจัดทําเอกสาร คู่มอื ระเบียบต่างๆ ตามหลักการควบคุมภายในทีด. ี เพื.อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและระเบียบของบริษทั ฯ ทีเ. กีย. วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด. แี ละการป้องกันทุจริตคอร์รปั ชัน.
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามคู่มอื และระเบียบต่างๆ โดยมีขนั 0 ตอนการเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้พร้อมต่อ
การตรวจสอบเพื.อยืนยันความถูกต้อง โปร่งใส เช่นการเก็บหลักฐานการอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน เป็นต้น
4. การบริหารความเสี!ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน!
การบริหารความเสีย. งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน. มี 3 ขัน0 ตอนทีส. าํ คัญ ได้แก่
4.1 การป้องกัน
การพิจารณาความเสีย. งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน. และหาวิธปี ้ องกันผ่านระบบการควบคุม
ภายในเพื.อไม่ให้การทุจริตคอร์รปั ชันเกิ
. ดขึน0 มีการฝึกอบรมพนักงานในเรือ. งดังกล่าวอย่างต่อเนื.อง
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีค. รอบคลุมการปฏิบตั งิ านในทุกๆ หน่วยงานในองค์กร
รวมถึงระบบการควบคุมภายในอื.นๆในบริษทั ทีเ. กี.ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน. โดยการ
จัดทําอํานาจดําเนินการ เพื.อกระจายความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจ ไม่ให้อํานาจไปตกอยู่ก ับ
บุคคลใดบุคคลหนึ.ง เป็นการลดความเสีย. งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน.
4.2 การตรวจจับ
การแจ้งเบาะแสหรือเรื.องร้องเรียน เป็ นช่องทางสําคัญที.ทําให้บริษทั ฯ ตรวจพบการทุจริต
คอร์รปั ชัน. จึงต้องมีหลายช่องทางให้ตดิ ต่อ และบริษทั ฯ ต้องให้ความสําคัญกับการรักษาความลับและรับรอง
ความปลอดภัยให้กบั ผูแ้ จ้งได้
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4.3 การตอบสนอง
มีการตอบสนองต่อการทุจริตคอร์รปั ชันในรู
. ปแบบต่างๆ เช่นบทลงโทษทางวินัยทีเ. ข้มงวด
และการลงโทษตามกฎหมาย
5. การดําเนิ นการเพื!อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในรู
!
ปแบบต่างๆ
5.1.การเลีย0 งรับรอง
บริษทั ไม่มนี โยบายในการเลี0ยงรับรอง หรือให้พนักงานรับเลี0ยงรับรอง เว้นแต่ เป็ นไปเพื.อความจําเป็ นใน
การปฏิบตั หิ น้าที. เพื.อทําความรูจ้ กั สร้างความสัมพันธ์ทด.ี ี ในขอบเขตทีเ. หมาะสม และเป็ นการกระทําทีจ. ะไม่
ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที.
ก. เมื.อมีการเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าทีห. น่ วยงานกํากับดูแล ต้องหลีกเลีย. งสิง. ใดๆ ที.อยู่ในขอบข่าย
ของความบันเทิง ไม่นําเสนอหรือจ่ายเงินให้ขา้ ราชการเพื.อเข้าสถานบันเทิง หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสัง คมหรือ กีฬ า รูป แบบของการเลี0ย งรับ รองต้อ งเป็ น ไปตามระเบีย บของหน่ ว ยราชการที.
เกีย. วข้อง
ข. ค่าใช้จ่ายทีเ. กี.ยวกับการเลีย0 งรับรองมีความสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟื อยเกินสมควร และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ต้องมีเอกสารประกอบ
ค. การเลี0ยงรับรอง การสนับสนุ นกิจกรรม เช่น บัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิรต์ หรืองานกีฬา ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
และ จะต้ อ งสามารถตรวจสอบได้ว่ า ไม่ ไ ด้เ ป็ น ไปเพื.อ วัต ถุ ป ระสงค์ท.ีเ กี.ย วข้อ งกับ การทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน.
5.2.การให้หรือรับของขวัญ
ก. ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
.
ษทั โดยสิง. ของหรือของขวัญที.ให้แก่กนั ในหน้าที.การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมกับโอกาส
ข. ไม่ให้หรือรับของขวัญทีอ. าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษทั หรือทําให้เกิดอิทธิพล
ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ.ง โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที.
ค. สามารถสร้างความสัมพันธ์ทด.ี กี บั ลูกค้า คู่คา้ ด้วยการมอบของขวัญทีม. โี ลโก้ของบริษทั ทีม. มี ลู ค่า
ไม่สูง เช่น ปากกา สมุดบันทึก ปฏิทนิ ร่ม USB ที.ชาร์ตแบตสํารอง ถ้วยนํ0 า เสื0อยืด เพื.อกิจกรรม
การตลาด ส่งเสริมการขาย โปรโมชัน.
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ง. มูลค่าของขวัญที.มอบให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีก. ํากับดูแลธุรกิจนัน0 ต้องไม่เกินกว่าทีก. ําหนดไว้ใน
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ. กีย. วข้อง
จ. ไม่ให้หรือรับของขวัญเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิง. ของ
ในทํานองเดียวกัน
ฉ. ไม่ให้หรือรับของขวัญกับบุคคลเดียวกันบ่อยครัง0
5.3 การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเมือง
ก. บริษัทวางตัว เป็ นกลางทางการเมือง ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สนิ หรือ ประโยชน์ อ. ืนใดให้แก่ พรรค
การเมือง นักการเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม แต่
ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สทิ ธิการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง0
ข. ไม่แ สดงด้วยวิธกี ารใดๆ ที.ทําให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทสนับสนุ นพรรคการเมืองหนึ.งพรรค
การเมืองใด หรือผูม้ อี ํานาจทางการเมือง เช่น การแต่งกายด้วยเครื.องแบบพนักงาน ในการเข้าร่วม
กิจกรรมที.เกี.ยวข้องกับการเมือง ไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทที.จะดําเนินการสนับสนุ นหรือต่อต้าน
พรรคการเมือง ไม่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรือเป็นสมาชิกขององค์กร
การปกครองส่วนท้องถิน.
5.4 การบริจาคเพื.อการกุศล
ก. ต้องเป็นไปเพื.อสาธารณะกุศล คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง เช่น เพื.อการให้สนิ บน เพื.อความ
ได้เปรียบทางการค้า เพื.อสนับสนุนพรรคการเมือง เป็นต้น
ข.การบริจาคเพื.อการกุศล ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สนิ แก่กจิ กรรมหรือโครงการใดจะต้อง
กระทําในนามบริษทั ผ่านขัน0 ตอนการอนุ มตั ติ ามระเบียบของบริษทั มีเอกสารหลักฐานการบริจาค
ติด ตามและตรวจสอบ เพื.อ ให้มนใจว่
ั . าเงินบริจ าคไม่ไ ด้ถูก นํ าไปใช้เ พื.อ เป็ นข้อ อ้างในการทุจริต
คอร์รปั ชัน.
5.5 เงินสนับสนุน
ก. บริษทั สามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื.อการดําเนินธุรกิจ
ส่งเสริมชื.อเสียงและภาพลักษณ์ทด.ี ขี องบริษทั
ข. การให้เงินสนับสนุน มีขอ้ กําหนดในการดําเนินการดังนี0
1) เงินสนับสนุนต้องเป็นการให้ในนามบริษทั เท่านัน0
2) ต้อ งมีเ อกสารหลัก ฐานประกอบการพิจารณา และ จะต้อ งสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ไ ด้
เป็นไปเพื.อวัตถุประสงค์ทเ.ี กีย. วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน.
5.6 การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีข. องรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื.องจาก
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกมีความเสีย. งสูงทีจ. ะกลายเป็นการให้สนิ บน
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ก. การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื.อสัตย์และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ. กีย. วข้องอย่าง
ชัดเจน
ข. ห้ามพนักงานของบริษทั ฯ ให้ ข้อให้ หรือรับว่าจะให้ค่าอํานวยความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบ
ต่ า งๆ เพื.อ จูง ใจให้ก ระทํา การ ไม่ก ระทํา การ ประวิง การกระทํา การ ที.จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินการของบริษทั ฯ
5.7 การจัดซือ0 จัดจ้าง
บริษทั ฯ มีการควบคุมระบบจัดซือ0 จัดจ้าง โดยต้องดําเนินการผ่านขัน0 ตอนระเบียบของบริษทั มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การจัด ซื0อ ทรัพ ย์ ส ิน วัส ดุ สํ า นั ก งาน รวมถึง การจัด จ้า งการให้ บ ริก ารทุ ก ครัง0 ต้ อ งนํ า เสนอ
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาตามสายงานเพื.อ อนุ ม ัติ และต้อ งระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ซื0อ จัด จ้า ง มีก าร
เปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการอื.น และปฏิบตั ดิ ว้ ยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝา่ ย
บริษทั ฯ มีหน่ วยงานที.รบั ผิดชอบดูแลการจัดซื0อจัดจ้าง โดยฝา่ ยเทคโนโลยีและข้อมูลดูแลการจ่าย
ค่าใช้จ่ายทีเ. กี.ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการจัดซื0อจัดจ้างเรื.องอื.นๆ รับผิดชอบโดยฝ่าย
บริหารทัวไป
.
6.มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน!
6.1 ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใ.ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย. วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน. หรือผู้
ปฏิเสธเข้าร่วมทุจริตคอร์รปั ชัน. แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทําให้บริษทั สูญเสียธุรกิจก็ตาม จะได้รบั
ความคุม้ ครอง ไม่ถูกลดตําแหน่ง ทําโทษ ให้ออกจากงาน หรือได้รบั ผลกระทบอื.นๆ
6.2 บริษทั ถือว่าข้อมูลทีเ. กีย. วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน. เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจ. าํ เป็น โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีม. าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ. กีย. วข้อง
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
นางสุณยี ์ ธีราวิทยางกูร เลขานุการบริษทั
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sunee_non@thaivivat.co.th
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล แผนก Compliance
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nantawan_aru@thaivivat.co.th
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 1231 หรือ 02695 0800 ต่อ 5938
7.กระบวนการดําเนิ นการเมื!อได้รบั ข้อร้องเรียน
7.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเ. กีย. วข้องด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝา่ ย
ทรัพยากรมนุษย์ดาํ เนินการ
7.2 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็นผูป้ ระมวลผล และกลันกรองข้
.
อมูล เพื.อพิจารณาขัน0 ตอน และวิธกี าร
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จัดการทีเ. หมาะสมในแต่ละเรือ. ง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากร
มนุษย์เป็นผูด้ าํ เนินการประมวลผล และกลันกรองข้
.
อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวน
เป็นผูด้ าํ เนินการประมวลผล และกลันกรองข้
.
อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รบั การแต่งตัง0
จากทีป. ระชุมผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นคราว ๆ ไป
7.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการต่อเรือ. งทีไ. ด้รบั เรือ. งร้องเรียน ต่อ คณะผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั เพื.อพิจารณาหาบทลงโทษทีเ. หมาะสมต่อไป
7.4 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีร. ายงานผลการดําเนินการให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมการตรวสอบ และ คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
8.การสื!อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน!
8.1 จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
8.2 จัดฝึกอบรมให้กบั พนักงานปจั จุบนั และ แจ้งข่าวสารผ่านทาง Email
8.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานใหญ่ และ สํานักงานสาขา
8.4 เผยแพร่ให้ลกู ค้า คู่คา้ และ ผูเ้ กีย. วข้อง ทราบทาง Website ของบริษทั
8.5 เปิดเผยข้อมูลใน รายงานประจําปี 56-1 และ 56-2
9.ข้อแนะนําเกี!ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน!
หากมีขอ้ สงสัยว่าปฏิบตั ิถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันหรือไม่ ขอให้พจิ ารณาก่อนการปฏิบตั ิ
ดังนี0
1. เป็นการกระทําทีถ. ูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐและบริษทั หรือไม่
2. สามารถเปิดเผยการกระทําต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็ นการกระทําที.ขดั ต่ อ จริยธรรม และอาจนํ าความเสื.อ มเสียมาให้ก ับผู้ก ระทําหรือ ผู้อ. ืนหรือ ต่ อ
ชื.อเสียงของบริษทั ในขณะนัน0 หรือในอนาคตหรือไม่
หากไม่แน่ ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือแผนก Compliance เพื.อทีจ. ะได้ร่วมกัน
พิจารณาและดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที. 9 พฤศจิกายน 2561

( นายชลอ เฟื.องอารมย์ )
ประธานกรรมการ
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