บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั"น
บริ ษั ท ประกัน ภัย ไทยวิ วัฒ น์ จํ า กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั#น ที# ส่ง ผลกระทบต่อ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั#งยืนของประเทศ ทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิ#มสูงขึน3
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที#ตํ#าลง ไม่สามารถสร้ างประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ บู ริโภค บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั#น ทุกรู ป แบบ โดยมองว่าการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั#น ไม่เ พี ยงเป็ นการกระทํ าที# ผิดกฎหมายเท่านัน3 แต่ยัง ขัดต่อ
คุณธรรมและจริยธรรมที#ดีงาม เป็ นพฤติกรรมที#ไม่สามารถยอมรับได้
ด้ วยเห็น ถึ ง ความสํ าคัญ ของการต่อต้ า นการทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั#น และร่ วมมื อกัน เพื# อ ให้ เ กิ ดการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน# ในวงกว้ าง บริ ษัทได้ วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิในด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน# รวมถึงจะจัดให้ มี
การทบทวนและสอบทานความโปร่ งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื#องทุกปี สร้ างความเชื#อมัน# ว่าการ
ดําเนินงานเป็ นไปตามขันตอนและมาตรฐานการปฏิ
3
บตั งิ านที#วางไว้ เพื#อแสดงให้ เห็นว่าเป็ นบริ ษัทที#มีระบบป้องกันการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน# อย่างแท้ จริ ง โดยในเบื 3องต้ นบริ ษัทได้ เริ# มจัดทํานโยบายและหลักปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# เป็ น
พื 3นฐานของมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ในองค์กร และได้ ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื#อวันที# 14 ตุลาคม 2559 เพื#อเป็ นการสร้ างมาตรฐานการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ 3น บริษัทจึงได้ ทําการปรับปรุงนโยบายว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# เพื#อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที#บงั คับใช้
ในปั จจุบนั โดยนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน# ฉบับนี 3ใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ประกันภัยไทย
วิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
1. นิยามของการทุจริตคอร์ รัปชั"น
หมายถึง การใช้ อํานาจในตําแหน่งหน้ าที#โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษัท รวมถึงการละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที# เพื#อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ แก่ตนเองและผู้อื#น การให้ หรื อการรับสินบนในรู ปแบบต่างๆ (การให้
สินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรื อการมอบ รวมทังหมายถึ
3
งการเรี ยกร้ อง หรื อรับผลประโยชน์ที#เกี#ยวข้ องกับเงิน หรื อ
ผลประโยชน์อื#นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อม แก่เจ้ าหน้ าที#ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที#
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื#อให้ ได้ มาซึง# ธุรกิจ หรื อเพื#อรักษาหรื อแนะนําธุรกิจให้ กบั บริษัท)
2. นโยบายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั"น
บริ ษัทไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# และการให้ สินบนทุกรู ปแบบ บริ ษัทได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื#อต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน#
ภายในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ไม่ว่า
กรณี ใ ดๆ ทัง3 ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื#อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื#อน และ คนรู้ จัก และจะปฏิบัติตามมาตรการ
1

คํานิยาม เจ้ าหน้ าที#ของรัฐ หมายถึง “เจ้ าหน้ าที#ของรัฐ” ตามความหมายที#กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และให้ รวมถึงข้ าราชการ เจ้ าพนักงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อบุคคลอื#นใดที#เป็ นตัวแทนของทุกหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ พรรคการเมือง หน่วยงานกํากับดูแล และรัฐวิสาหกิจ
1

ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน# อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื#อสารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทังภายในและภายนอกบริ
3
ษัทได้ รับทราบ
นโยบายในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน# โดยทัว# กัน และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน# หากมีการ
ฝ่ าฝื นกระทําการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ ความร่วมมือกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# จะได้ รับการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของบริษัท
3. หน้ าที" ความรับผิดชอบ
บุคลากรของบริษัท ต้ องไม่ดําเนินการหรื อเข้ าไปมีส่วนร่วมในการทุจริ ตคอรัปชัน# การให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบทังทางตรง
3
และทางอ้ อม และมี ห น้ าที# ปฏิ บัติตามนโยบายต่อต้ า นทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั#น คู่มื อปฏิ บัติแ ละหลักการกํ ากับดูแ ลกิ จ การที# ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้ อกําหนดอื#นๆ ที#เกี#ยวข้ อง ทังนี
3 3บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที#สะท้ อน
ถึงความมุ่งมั#นต่อมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั#น กล่าวคือมีนโยบายที#จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อ
บุคลากรที#ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# แม้ ว่าการกระทํานันจะทํ
3
าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มี
กระบวนการสื# อสารอย่างชัดเจนและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์ กรเพื# อให้ เ กิ ดความรู้ ความเข้ าใจเกี# ยวกับ นโยบายและ
มาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ช่องทางการแจ้ งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหาก
ละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ ายและทุกระดับในองค์กร นอกจากนี 3ยังสื#อสารนโยบายและมาตรการ
ต่อต้ านทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั#น นีไ3 ปยัง ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยผ่านช่องทางการสื#อสารต่างๆ อย่างทั#วถึง โดยได้ กําหนดหน้ าที# ของ
บุคลากรของบริษัทไว้ ดงั ต่อไปนี 3
1) คณะกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที#กําหนดและอนุมตั นิ โยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน# และ กํากับดูแลให้ มี
ระบบที#สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ที#มีประสิทธิภาพเพื#อให้ มนั# ใจว่าฝ่ ายบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญและได้ นําไปปฏิบตั จิ นเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที#ในการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชัน#
3) ฝ่ ายบริหาร ทําหน้ าที#กําหนดให้ มีระบบ สนับสนุนและควบคุมดูแลเพื#อให้ มนั# ใจว่าพนักงานทุกฝ่ ายมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั#น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื#อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และ การเปลี#ยนแปลงของธุรกิจ
4) ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน้ าที#ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ ระเบียบ และ กฎหมายที#เกี#ยวข้ อง เพื#อให้ มนั# ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที#เหมาะสม ต่อความ
เสี#ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ที#อาจเกิดขึ 3นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5) บุคลากรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหน้ าที#ปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# และจะต้ องไม่เข้ า
ไปเกี#ยวข้ องทังทางตรงหรื
3
อทางอ้ อม

2

6) ตัวแทนทางธุรกิจที#บริ ษัทมีอํานาจควบคุม ต้ องยอมรับที#จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ของ
บริษัท
4. แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั"น (Code of Conduct)
4.1 บริ ษัทได้ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน# เป็ นสิ#งที#ยอมรับไมได้ ทงการกระทํ
ั3
าธุรกรรมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน และมุง่ เน้ นที#จะรักษาวัฒนธรรมองค์กรนี 3ให้ คงอยูต่ ลอดไป
4.2 เพื# อให้ การดําเนินการตามนโยบายเป็ นไปอย่างถูกต้ อง บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ บุคลากรของบริ ษัท ทุกระดับ
ปฏิบตั ติ อ่ รูปแบบการทุจริตคอร์ รัปชัน# ดังนี 3
1) การให้ และการรับสินบน
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในรูปแบบใดๆทังสิ
3 3น และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื#นให้ หรื อรับสินบนแทนตนเอง เพื#อตอบแทน
การให้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
2) การให้ และการรับของขวัญ การเลี 3ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื#นใด
บริ ษัทไม่มีนโยบายในการให้ หรื อรับทรัพย์สินหรื อของมีคา่ 2 จากลูกค้ า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื#อเป็ นการชักจูงให้ กระทําผิดในวิชาชีพ หรื อ เพื#ออํานวยความสะดวก เพื#อใช้
เป็ นหลักประกันหรื อเพื#อเร่ งการดําเนินการบางอย่างซึ#งเจ้ าหน้ าที#ของบริ ษัทหรื อคู่ค้าต้ องทําเป็ นกิจวัตร หรื อ
ต้ องปฏิบตั ติ ามหน้ าที#
ยกเว้ นของขวัญที#มอบให้ ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมตามวาระโอกาส
โดยต้ อ งได้ รั บ อนุมัติจ ากพนัก งานที# มี อํ า นาจสั#ง จ่า ยเงิ น พร้ อมหลัก ฐานเป็ นเอกสารที# เ กี# ย วข้ อ งกับ การ
ดําเนินงานดังกล่าวและต้ องสามารถชี 3แจงการกระทําต่างๆ ของตนได้ ทงต่
ั 3 อภายในและภายนอก
3) การสนับสนุนทางการเมือง3
บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรธุรกิจที#เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษัทไม่มีแนวปฏิบตั ทิ ี#จะให้ การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
2

คํานิยาม ของมีค่า คือ สิ#งใดๆ ซึง# ได้ มอบให้ และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ รู ับ ซึง# ให้ หมายรวมถึงสิ#งต่างๆ ดังต่อไปนี 3ด้ วย
- เงินสด หุ้น พันธบัตร บัตรของขวัญ หรื อสิ#งเทียบเท่าเงินสดอื#นๆ
- ของขวัญ หรื อสินค้ าให้ เปล่า (ยกเว้ นของขวัญมูลค่าเล็กน้ อย มอบให้ ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส)
- การเสนอจ้ างงาน หรื อบริ การ
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร หรื อการเลี 3ยงรับรอง
- เงินอุดหนุน เบี 3ยเลี 3ยง ส่วนลด หรื อเงินกู้
- การจัดหาให้ แก่ญาติ เพื#อน ผู้ร่วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ ถือว่าเป็ นการให้ ผลประโยชน์โดยอ้ อมกับบุคคลนันด้
3 วย
3
คํานิยาม การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการเงิน เช่น การให้ หรื อการให้ ก้ ยู ืม เพื#อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือในรูปแบบอื#น เช่น
การให้ สิ#งของหรื อการบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื 3อบัตรเข้ าชมงานที#จดั ขึ 3นเพื#อระดมทุน หรื อบริ จาคให้ แก่องค์กรที#มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้ น
เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที#กระทําได้ ตามที#กฎหมายกําหนด
3

4) การบริจาคเพื#อการกุศล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนับสนุน5
บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ#งแวดล้ อม เพื#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผ้ คู นในสังคม ผ่านการ
ดําเนินธุรกิจหรื อการบริ จาค แต่ต้องเป็ นไปเพื#อสาธารณะการกุศลเท่านัน3 การบริ จาคเงินเพื#อการกุศลและเงิน
สนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานที#ชดั เจน สอดคล้ องกับขันตอนการ
3
อนุมตั แิ ละการสอบทานตามระเบียบของบริ ษัท และจัดให้ มีขนตอนการติ
ั3
ดตามอย่างเหมาะสมเพื#อให้ มนั# ใจว่า
การบริ จาคเพื#อการกุศลไม่ถกู นํามาใช้ เพื#อเป็ นข้ ออ้ างสําหรับการติดสินบน หรื อไม่ได้ ปฏิบตั ิเพื#อการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน#
5) การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริ ษัทฯ มีนโยบายห้ ามจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าที#ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื#องจากการจ่ายค่า
อํานวยความสะดวกมี ความเสี# ยงสูงที# จ ะกลายเป็ นการให้ สิน บน การติดต่อกับภาครั ฐ จะต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ซื#อสัตย์และปฏิบตั ติ ามกฎหมายที#เกี#ยวข้ องอย่างชัดเจน ห้ ามพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ ข้ อให้ หรื อรับว่า
จะให้ ค่าอํานวยความสะดวก หรื อสินบนในรู ปแบบต่างๆ เพื#อจูงใจให้ กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการ
กระทําการ ที#จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของบริษัทฯ
4.3 บุคลากรของบริ ษัททุกระดับ จะไม่ละเลยและเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที#เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ที#
เกี#ยวข้ องกับบริ ษัท โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อผู้ที#รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงต่างๆ รวมทังจั
3 ดให้ มีชอ่ งทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากบุคคลภายนอก
4.4 บริษัทต้ องให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที#ปฏิเสธการทุจริตคอร์ รัปชัน# โดยบริษัทจะไม่ลงโทษ หรื อ
ให้ ผลลบต่อพนักงานที#ปฏิเสธการทุจริตคอร์ รัปชัน# แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
3 าให้ บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.5 กรรมการและผู้บริ หารทุกระดับจะต้ องเป็ นแบบอย่างที#ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน#
ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้ าที#สื#อสารทําความเข้ าใจกับพนักงานเพื#อให้ กิจกรรมทางธุรกิจที#อยู่ในความรับผิดชอบ
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้ าที#เผยแพร่ ความรู้ และ
สร้ างความเข้ าใจให้ พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# อย่างจริ งจัง และ
เสริมสร้ างให้ เป็ นส่วนหนึง# ของวัฒนธรรมองค์กร
4.6 นโยบายต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั#น นีค3 รอบคลุม ถึง กระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
3 การสรรหา การ
คัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การเลื#อนตําแหน่ง โดยพนักงานที#ได้ รับการคัดเลือก ต้ องไม่กระทําความผิดทางวินยั
หรื อไม่ได้ ต้องโทษในความผิดเกี#ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน#

4

คํานิยาม การบริ จาคเพื#อการกุศล หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที#มีตวั ตน
การบริ จาคเพื#อสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินเพื#อโครงการ กิจกรรม เพื#อประโยชน์แก่ชมุ ชน สังคม โดยบริ ษัทอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนที#มีตวั ตน
5
คํานิยาม เงินสนับสนุน หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที#ยากต่อการวัดผลและติดตาม เพื#อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้ า และชื#อเสียงของบริ ษัท
4

การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของพนักงานและการให้ ผ ลตอบแทน บริ ษัท ต้ องพิจ ารณาผลการปฏิ บตั ิง านให้
สอดคล้ องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน# หรื อความประพฤติที#ขดั ขวางต่อการปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี 3
4.7 การดําเนินการตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที#กําหนดไว้ ใน นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที#ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ระเบียบและคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ของบริษัทที#เกี#ยวข้ อง ตลอดจนแนวปฏิบตั อิ ื#นใดที#บริษัทจะกําหนดขึ 3นต่อไป
4.8 บริ ษัทกําหนดให้ บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน# ผ่านสื#อทังภายในและภายนอก
3
เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท และ รายงานประจําปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็ นการปฏิบตั ภิ ายใต้ กฎหมายของ
ประเทศไทยในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน#
5. นโยบาย “การร้ องเรี ยน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ
บริ ษัท มุ่ง มั#น ที# จ ะสร้ างและรั ก ษาวัฒ นธรรมองค์ กร ว่า การทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั#น ทุกประเภทเป็ นสิ#ง ที# ย อมรั บ ไม่ไ ด้
บุคลากรทุกระดับจะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื#อพบเห็นการกระทําที#เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชั#น ที#เกี# ยวข้ องกับ
บริษัท โดยส่งเสริมให้ มีการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรื อพฤติกรรม
ที#สอ่ ถึงการทุจริตคอร์ รัปชัน# ของบุคลากรในองค์กร โดยได้ นํานโยบาย “การร้ องเรี ยน” มาปฏิบตั ิ ดังนี 3
ช่องทางแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
นางสุณยี ์ ธีราวิทยางกูร เลขานุการบริษทั
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sunee_non@thaivivat.co.th
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล แผนก Compliance
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nantawan_aru@thaivivat.co.th
จดหมาย นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 1231 หรือ 026950800 ต่อ 5938

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
• หน่วยงานที#รับเรื# องร้ องเรี ยนจะต้ องดําเนินเรื# องการรายงานอย่างเป็ นความลับ

5

•

บริษัทมีมาตรการเพื#อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที#ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแส ซึ#งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเรื# องร้ องเรี ยน
โดยสุจริ ต ไม่ให้ ต้องรับอันตรายหรื อเดือดร้ อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื#องมาจากการร้ องเรี ยน การเป็ น
พยาน หรื อให้ ข้อมูลเบาะแสทุจริตคอร์ รัปชัน#

โครงสร้ างการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้ บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที#ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้ องกับนโยบาย ข้ อกําหนดและกฎหมาย
ที#เกี#ยวข้ อง
• สอบทานการปฏิ บต
ั ิหน้ าที# หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ#งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื# อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในระยะเวลาที#
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

6

•

หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที#ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุก
หน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที#วางไว้ รวมทังประเมิ
3
นประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที#ดี

6. บทกําหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน# ถือเป็ นการฝ่ าฝื นคําสัง# และ/หรื อ
ระเบียบของบริ ษัท ซึง# จะส่งผลให้ เกิดการลงโทษทางวินยั ตามที#บริษัทกําหนด
7. การทบทวนนโยบาย
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั#น จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี
หรื อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพื#อให้ เป็ นปั จจุบนั
ประกาศ ณ วันที# 9 พฤศจิกายน 2561
( นายชลอ เฟื# องอารมย์ )
ประธานกรรมการ
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