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บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

แนวปฏิบติัเพื!อต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั !น  (Code of Conduct for Anti-Corruption) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.บคุคลที!มีหน้าที!ต้องปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั !น  

บุคลากรของ บรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ในทุกระดบั ได้แก่  ผู้บรหิาร 

พนกังาน  โดยมกีรรมการบรษิทัปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งที.ด ีผูท้ ี.กระทาํการทุจรติคอรร์ปัชั .น จะต้องไดร้บัการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคบัเกี.ยวกับการทํางานที.กําหนดไว้ นอกจากนี0อาจได้รบัโทษทาง

กฎหมาย หากการกระทาํนั 0นเขา้ขา่ยผดิกฎหมาย 

2.การประเมินความเสี!ยงจากการทุจริตคอรร์ปัชั !น 

การประเมนิความเสี.ยงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชั .น คอื เครื.องมอืที.ใชใ้นการหาขอ้บกพร่องภายในระบบที.อาจ

ก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตคอร์ร ัปชั .น โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที.อาจเกิดขึ0น รวมถึงพิจารณา

ผลกระทบต่อการทุจรติคอรร์ปัชั .น 

 2.1 ปจัจยัเสี.ยงภายในองคก์ร 

  1) การตรวจสอบภายใน 

  2) การควบคุมภายในและการถ่วงดุลอํานาจบรหิาร 

  3) ช่องทางการรอ้งเรยีนและรบัฟงัความคดิเหน็ 

 บรษิทัฯ ได้ประเมนิความเสี.ยงจากปจัจยัเสี.ยงภายในองค์กรและดําเนินการป้องกนัความเสี.ยงจาก

การทุจรติคอรร์ปัชั .น ดงันี0 

 1) แบ่งแยกอํานาจหน้าที.ของคณะกรรมการกบัอํานาจหน้าที.ของฝา่ยบรหิารอยา่งชดัเจน 

 2) มกีารจดัตั 0งหน่วยงานตรวจสอบ ทําหน้าที.ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป

ตามระเบยีบที.วางไว้ รวมทั 0งประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

นั 0นๆ โดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกจิการที.ด ีทั 0งนี0ฝา่ยตรวจสอบภายในสามารถทาํหน้าที.ตรวจสอบและถ่วงดุล

ไดอ้ยา่งเตม็ที.เนื.องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3) จดัทาํระบบควบคุมภายในโดยมกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯเป็นประจาํทุกปี

 4) กําหนดและประเมนิความเสี.ยงในด้านต่างๆ ไว ้และมมีาตรการป้องกนัและจดัการความเสี.ยงไว้

อย่างชดัเจน โดยกําหนดเรื.องการทุจรติคอรร์ปัชั .นไวเ้ป็นส่วนหนึ.งของการบรหิารความเสี.ยงดา้นการทุจรติ

ของคณะกรรมการบรหิารความเสี.ยง 



 

2 

 

 5) มกีารกําหนดนโยบายการแจง้เบาะแสและเรื.องรอ้งเรยีน โดยจดัใหม้มีาตรการ ระเบยีบ แนวทาง 

ขั 0นตอนการปฏบิตัปิระกอบนโยบายที.เพยีงพอต่อความเสี.ยง 

 2.2 ปจัจยัเสี.ยงภายนอกองคก์ร 

  1) การเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

  2) คู่คา้ทางธุรกจิ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 

  3) หน่วยงานกํากบัดแูลและหน่วยงานของรฐั 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิความเสี.ยงในกจิกรรมที.เกี.ยวขอ้งที.เสี.ยงต่อการทุจรติคอรร์ปัชั .น  โดย

กําหนดเรื.องการทุจรติคอรร์ปัชั .น ไวเ้ป็นส่วนหนึ.งของความเสี.ยงเรื.องทุจรติ เพื.อพฒันามาตรการต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชั .น ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัหลกัปฏบิตัดิา้นจรยิธรรม พรอ้มทั 0งจดัทํามาตรการ

บรหิารความเสี.ยงใหเ้หมาะสมกบัความเสี.ยงที.ประเมนิได ้

3. การดาํเนินการเพื!อป้องกนัความเสี!ยงด้านการทุจริตคอรร์ปัชั !น  

 บรษิทัฯ มกีารจดัทําเอกสาร คู่มอื ระเบยีบต่างๆ ตามหลกัการควบคุมภายในที.ด ีเพื.อใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายและระเบยีบของบรษิทัฯ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการกํากบัดแูลกจิการที.ดแีละการป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชั .น  

 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามคู่มอืและระเบยีบต่างๆ โดยมขีั 0นตอนการเกบ็รกัษาเอกสารต่างๆใหพ้รอ้มต่อ

การตรวจสอบเพื.อยนืยนัความถูกตอ้ง โปรง่ใส เช่นการเกบ็หลกัฐานการอนุมตักิารจา่ยเงนิ เป็นตน้ 

4. การบริหารความเสี!ยงจากการทุจริตคอรร์ปัชั !น 

การบรหิารความเสี.ยงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชั .น ม ี3 ขั 0นตอนที.สาํคญั ไดแ้ก่ 

4.1 การป้องกนั 

การพจิารณาความเสี.ยงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชั .น และหาวธิป้ีองกนัผ่านระบบการควบคุม 

ภายในเพื.อไมใ่หก้ารทุจรติคอรร์ปัชั .นเกดิขึ0น มกีารฝึกอบรมพนกังานในเรื.องดงักล่าวอยา่งต่อเนื.อง 

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที.ครอบคลุมการปฏบิตังิานในทุกๆ หน่วยงานในองคก์ร  

รวมถงึระบบการควบคุมภายในอื.นๆในบรษิทัที.เกี.ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั .น โดยการ

จดัทําอํานาจดําเนินการ เพื.อกระจายความรบัผดิชอบและอํานาจการตดัสินใจ ไม่ให้อํานาจไปตกอยู่กับ

บุคคลใดบุคคลหนึ.ง เป็นการลดความเสี.ยงจากการทุจรติคอรร์ปัชั .น 

 4.2 การตรวจจบั 

  การแจง้เบาะแสหรอืเรื.องรอ้งเรยีน เป็นช่องทางสําคญัที.ทําให้บรษิทัฯ ตรวจพบการทุจรติ

คอรร์ปัชั .น จงึตอ้งมหีลายช่องทางใหต้ดิต่อ และบรษิทัฯ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาความลบัและรบัรอง

ความปลอดภยัใหก้บัผูแ้จง้ได ้
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 4.3 การตอบสนอง 

  มกีารตอบสนองต่อการทุจรติคอรร์ปัชั .นในรปูแบบต่างๆ เช่นบทลงโทษทางวนิัยที.เขม้งวด 

และการลงโทษตามกฎหมาย  

5. การดาํเนินการเพื!อป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชั !นในรปูแบบต่างๆ  
 

5.1.การเลี0ยงรบัรอง 

 บรษิทัไม่มนีโยบายในการเลี0ยงรบัรอง หรอืให้พนักงานรบัเลี0ยงรบัรอง เว้นแต่ เป็นไปเพื.อความจําเป็นใน

การปฏบิตัหิน้าที. เพื.อทาํความรูจ้กั สรา้งความสมัพนัธท์ี.ด ีในขอบเขตที.เหมาะสม และเป็นการกระทําที.จะไม่

ส่งผลใหเ้กดิอทิธพิลต่อการตดัสนิใจ โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตัหิน้าที. 

ก. เมื.อมกีารเชญิขา้ราชการ เจา้หน้าที.หน่วยงานกํากบัดูแล ต้องหลกีเลี.ยงสิ.งใดๆ ที.อยู่ในขอบข่าย

ของความบนัเทงิ ไม่นําเสนอหรอืจ่ายเงนิให้ขา้ราชการเพื.อเขา้สถานบนัเทงิ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม

ทางสังคมหรือกีฬา รูปแบบของการเลี0ยงรบัรองต้องเป็นไปตามระเบียบของหน่วยราชการที.

เกี.ยวขอ้ง 

ข. ค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการเลี0ยงรบัรองมคีวามสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟือยเกนิสมควร และค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ตอ้งมเีอกสารประกอบ 

ค. การเลี0ยงรบัรอง การสนับสนุนกิจกรรม เช่น บตัรชมภาพยนตร ์คอนเสริต์ หรอืงานกฬีา ต้อง

ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน โดยมเีอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา 

และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้เป็นไปเพื.อวัตถุประสงค์ที.เกี.ยวข้องกับการทุจริต

คอรร์ปัชั .น   
 

5.2.การใหห้รอืรบัของขวญั 

ก. ก่อนการใหห้รอืรบัของขวญั ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและนโยบาย

ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั .นของบรษิทั โดยสิ.งของหรอืของขวญัที.ให้แก่กนัในหน้าที.การงานควรมี

ราคาไมม่ากและเหมาะสมกบัโอกาส 

ข. ไม่ใหห้รอืรบัของขวญัที.อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกจิการของบรษิทั หรอืทําใหเ้กดิอทิธพิล

ในการตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหนึ.ง โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตัหิน้าที. 

ค. สามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี.ดกีบัลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยการมอบของขวญัที.มโีลโก้ของบรษิทัที.มมีลูค่า

ไม่สูง เช่น ปากกา สมุดบนัทกึ ปฏทินิ ร่ม USB ที.ชารต์แบตสํารอง ถ้วยนํ0า เสื0อยดื  เพื.อกจิกรรม

การตลาด ส่งเสรมิการขาย โปรโมชั .น 



 

4 

 

ง. มูลค่าของขวญัที.มอบให้ขา้ราชการ เจา้หน้าที.กํากบัดูแลธุรกจินั 0นต้องไม่เกนิกว่าที.กําหนดไว้ใน

กฎหมายหรอืกฎระเบยีบที.เกี.ยวขอ้ง 

จ. ไมใ่หห้รอืรบัของขวญัเป็นเงนิสด เชค็ พนัธบตัร หุน้ ทองคาํ อญัมณ ีอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิ.งของ
ในทาํนองเดยีวกนั 
ฉ. ไมใ่หห้รอืรบัของขวญักบับุคคลเดยีวกนับ่อยครั 0ง 
 

     5.3 การดาํเนินการช่วยเหลอืดา้นการเมอืง 
ก. บรษิัทวางตัวเป็นกลางทางการเมอืง ห้ามจ่ายเงนิ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื.นใดให้แก่พรรค
การเมอืง นักการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม แต่
ใหค้วามเคารพในสทิธเิสรภีาพในการใชส้ทิธกิารเมอืงของพนกังาน เช่น การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 0ง  
ข. ไม่แสดงด้วยวธิกีารใดๆ ที.ทําให้เกิดความเข้าใจว่าบรษิัทสนับสนุนพรรคการเมอืงหนึ.งพรรค
การเมอืงใด หรอืผูม้อีํานาจทางการเมอืง เช่น การแต่งกายดว้ยเครื.องแบบพนักงาน ในการเขา้ร่วม
กจิกรรมที.เกี.ยวข้องกบัการเมอืง ไม่ใช้ทรพัยากรของบรษิัทที.จะดําเนินการสนับสนุนหรอืต่อต้าน
พรรคการเมอืง ไมเ่ป็นตวัแทนพรรคการเมอืงในกจิกรรมสาธารณะต่างๆ หรอืเป็นสมาชกิขององคก์ร
การปกครองส่วนทอ้งถิ.น  
 

5.4 การบรจิาคเพื.อการกุศล 
ก. ตอ้งเป็นไปเพื.อสาธารณะกุศล คาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดําเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อศลีธรรม ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง เช่น เพื.อการให้สนิบน เพื.อความ
ไดเ้ปรยีบทางการคา้ เพื.อสนบัสนุนพรรคการเมอืง เป็นตน้  
ข.การบรจิาคเพื.อการกุศล ไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใดจะต้อง
กระทําในนามบรษิทั ผ่านขั 0นตอนการอนุมตัติามระเบยีบของบรษิทั  มเีอกสารหลกัฐานการบรจิาค 
ติดตามและตรวจสอบ เพื.อให้มั .นใจว่าเงนิบรจิาคไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื.อเป็นข้ออ้างในการทุจริต
คอรร์ปัชั .น 

      5.5 เงนิสนบัสนุน 
        ก. บรษิทัสามารถใหเ้งนิสนบัสนุนแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื.อการดาํเนินธุรกจิ  

ส่งเสรมิชื.อเสยีงและภาพลกัษณ์ที.ดขีองบรษิทั  
      ข. การใหเ้งนิสนบัสนุน มขีอ้กําหนดในการดาํเนินการดงันี0 
     1) เงนิสนบัสนุนตอ้งเป็นการใหใ้นนามบรษิทัเท่านั 0น 

    2) ต้องมเีอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา และ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ไม่ได้
เป็นไปเพื.อวตัถุประสงคท์ี.เกี.ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชั .น   

        5.6 การจา่ยค่าอํานวยความสะดวก 
 บรษิทัฯ มนีโยบายหา้มจา่ยค่าอํานวยความสะดวกแก่เจา้หน้าที.ของรฐัไมว่่าในกรณใีดๆ เนื.องจาก

การจา่ยค่าอํานวยความสะดวกมคีวามเสี.ยงสงูที.จะกลายเป็นการใหส้นิบน  
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 ก. การตดิต่อกบัภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื.อสตัยแ์ละปฏบิตัติามกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งอยา่ง 

ชดัเจน 

ข. หา้มพนกังานของบรษิทัฯ ให ้ขอ้ให ้หรอืรบัว่าจะใหค้่าอํานวยความสะดวก หรอืสนิบนในรปูแบบ
ต่างๆ เพื.อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการกระทําการ ที.จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินการของบรษิทัฯ  

     5.7 การจดัซื0อจดัจา้ง 
บรษิทัฯ มกีารควบคุมระบบจดัซื0อจดัจา้ง โดยตอ้งดาํเนินการผ่านขั 0นตอนระเบยีบของบรษิทั มคีวาม
โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ 
การจัดซื0อทรัพย์สิน วัสดุสํานักงาน รวมถึงการจัดจ้างการให้บริการทุกครั 0ง ต้องนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื.ออนุมัติ และต้องระบุว ัตถุประสงค์ของการจดัซื0อจดัจ้าง มีการ
เปรยีบเทยีบราคาจากผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารอื.น และปฏบิตัดิว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย 
บรษิทัฯ มหีน่วยงานที.รบัผดิชอบดูแลการจดัซื0อจดัจา้ง โดยฝา่ยเทคโนโลยแีละขอ้มูลดูแลการจ่าย
ค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนการจดัซื0อจดัจา้งเรื.องอื.นๆ รบัผดิชอบโดยฝ่าย
บรหิารทั .วไป  
 

6.มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผูแ้จ้งเบาะแสการทจุริตคอรร์ปัชั !น   

    6.1 ผูร้อ้งเรยีน ผูท้ี.ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี.ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั .น  หรอืผู ้
ปฏเิสธเขา้รว่มทุจรติคอรร์ปัชั .น  แมว้่าการปฏเิสธดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีธุรกจิกต็าม จะไดร้บั
ความคุม้ครอง ไมถู่กลดตําแหน่ง ทาํโทษ ใหอ้อกจากงาน หรอืไดร้บัผลกระทบอื.นๆ  

     6.2 บรษิทัถอืว่าขอ้มลูที.เกี.ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชั .น เป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าที.จาํเป็น โดย 
คาํนึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งที.มาของขอ้มลู หรอืบุคคลที.เกี.ยวขอ้ง 
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
นางสุณยี ์ธรีาวทิยางกูร  เลขานุการบรษิทั  
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ sunee_non@thaivivat.co.th 
นางสาวนนัทวนั อรณุพริยิะกุล  แผนก Compliance 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ nantawan_aru@thaivivat.co.th 
บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
71 ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทร 1231 หรอื 02695 0800 ต่อ 5938 

7.กระบวนการดาํเนินการเมื!อได้รบัข้อร้องเรียน 
     7.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะดาํเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิที.เกี.ยวขอ้งดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายใหฝ้า่ย 

ทรพัยากรมนุษยด์าํเนินการ 
     7.2  ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูป้ระมวลผล และกลั .นกรองขอ้มลู เพื.อพจิารณาขั 0นตอน และวธิกีาร 



 

6 

 

จดัการที.เหมาะสมในแต่ละเรื.อง โดยอาจดาํเนินการดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายใหฝ้า่ยทรพัยากร 
มนุษยเ์ป็นผูด้าํเนินการประมวลผล และกลั .นกรองขอ้มลู หรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสอบสวน 
เป็นผูด้าํเนินการประมวลผล และกลั .นกรองขอ้มลู โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไดร้บัการแต่งตั 0ง 
จากที.ประชุมผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นคราว ๆ ไป 

      7.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนนําเสนอมาตรการดาํเนินการต่อเรื.องที.ไดร้บัเรื.องรอ้งเรยีน ต่อ คณะผูบ้รหิาร 
           ระดบัสงูของบรษิทั เพื.อพจิารณาหาบทลงโทษที.เหมาะสมต่อไป   
      7.4  ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนมหีน้าที.รายงานผลการดาํเนินการใหค้ณะผูบ้รหิารระดบัสงูสุดของบรษิทัฯ หรอื  
             คณะกรรมการตรวสอบ และ คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้แต่กรณ ี

 

8.การสื!อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั !น 
8.1 จดัปฐมนิเทศน์พนกังานใหม ่
8.2 จดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานปจัจบุนั และ แจง้ขา่วสารผ่านทาง Email  
8.3 ตดิประกาศประชาสมัพนัธ ์ณ สาํนกังานใหญ่ และ สาํนกังานสาขา 
8.4 เผยแพรใ่หล้กูคา้ คู่คา้ และ ผูเ้กี.ยวขอ้ง ทราบทาง Website ของบรษิทั 
8.5 เปิดเผยขอ้มลูใน รายงานประจาํปี 56-1 และ 56-2 

 

9.ข้อแนะนําเกี!ยวกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั !น 
 

หากมขีอ้สงสยัว่าปฏบิตัิถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนัหรอืไม่ ขอให้พจิารณาก่อนการปฏบิตั ิ
ดงันี0 

1. เป็นการกระทาํที.ถูกกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของภาครฐัและบรษิทัหรอืไม ่
2. สามารถเปิดเผยการกระทาํต่อสงัคมไดห้รอืไม ่
3. เป็นการกระทําที.ขดัต่อจรยิธรรม และอาจนําความเสื.อมเสียมาให้กับผู้กระทําหรอืผู้อื.นหรอืต่อ

ชื.อเสยีงของบรษิทัในขณะนั 0นหรอืในอนาคตหรอืไม ่
หากไมแ่น่ใจในการพจิารณาดว้ยตนเอง ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืแผนก Compliance เพื.อที.จะไดร้่วมกนั
พจิารณาและดาํเนินการใหถู้กตอ้งต่อไป 
 
 
       ประกาศ ณ วนัที.  9 พฤศจกิายน 2561 
 
 
              ( นายชลอ เฟื.องอารมย ์) 
          ประธานกรรมการ 


