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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น 

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั#น ที#ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั#งยืนของประเทศ ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิ#มสูงขึ 3น 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที#ตํ#าลง ไมส่ามารถสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการตอ่ต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั#นไม่เพียงเป็นการกระทําที#ผิดกฎหมายเท่านั 3น แต่ยังขัดต่อ
คณุธรรมและจริยธรรมที#ดีงาม เป็นพฤตกิรรมที#ไมส่ามารถยอมรับได้ 

ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น และร่วมมือกันเพื#อให้เกิดการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั#นในวงกว้าง บริษัทได้วางแผนพฒันานโยบายและการปฏิบตัิในด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#น รวมถึงจะจดัให้มี
การทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็นระยะต่อเนื#องทกุปี สร้างความเชื#อมั#นว่าการ
ดําเนินงานเป็นไปตามขั 3นตอนและมาตรฐานการปฏิบตังิานที#วางไว้ เพื#อแสดงให้เห็นวา่เป็นบริษัทที#มีระบบป้องกนัการทจุริต
คอร์รัปชั#นอย่างแท้จริง โดยในเบื 3องต้นบริษัทได้เริ#มจดัทํานโยบายและหลกัปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นเป็น
พื 3นฐานของมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#นในองค์กร และได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื#อวนัที# 14 ตลุาคม 2559 เพื#อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ 3น บริษัทจงึได้ทําการปรับปรุงนโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น เพื#อให้สอดคล้องกบักฎหมายที#บงัคบัใช้
ในปัจจบุนั โดยนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#นฉบบันี 3ใช้กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ประกนัภยัไทย
วิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
   

1. นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั"น 

หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที#โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมถึงการละเว้น
การปฏิบตัิหน้าที# เพื#อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้แก่ตนเองและผู้ อื#น การให้หรือการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ (การให้
สินบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั 3งหมายถึงการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที#เกี#ยวข้องกบัเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื#นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่เจ้าหน้าที#ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าที#
ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื#อให้ได้มาซึ#งธุรกิจ หรือเพื#อรักษาหรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัท) 

2. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น  

บริษัทไม่ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชั#น และการให้สินบนทุกรูปแบบ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิเพื#อตอ่ต้านทุจริตคอร์รัปชั#น 
ภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่กระทําหรือสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั#น ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั 3งทางตรงหรือทางอ้อม เพื#อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื#อน และ คนรู้จัก และจะปฏิบัติตามมาตรการ
                                                           
1 คํานิยาม เจ้าหน้าที#ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที#ของรัฐ” ตามความหมายที#กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนกังาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื#นใดที#เป็นตวัแทนของทกุหน่วยงานราชการ องค์กรระหวา่งประเทศ พรรคการเมือง หน่วยงานกํากบัดแูล และรัฐวิสาหกิจ 
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ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#นอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื#อสารให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั 3งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ
นโยบายในการตอ่ต้านคอร์รัปชั#นโดยทั#วกนั และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั#น หากมีการ
ฝ่าฝืนกระทําการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกบัการทจุริตคอร์รัปชั#นจะได้รับการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของบริษัท 

3. หน้าที" ความรับผิดชอบ  

บคุลากรของบริษัท ต้องไมดํ่าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทจุริตคอรัปชั#น การให้หรือรับสินบนทกุรูปแบบทั 3งทางตรง
และทางอ้อม และมีหน้าที#ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น คู่มือปฏิบัติและหลักการกํากับดูแลกิจการที#ดี 
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกําหนดอื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที#สะท้อน
ถึงความมุ่งมั#นต่อมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น กล่าวคือมีนโยบายที#จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
บคุลากรที#ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั#น แม้ว่าการกระทํานั 3นจะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทก็มี
กระบวนการสื#อสารอย่างชัดเจนและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื#อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี#ยวกับนโยบายและ
มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหาก
ละเลยหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองค์กร นอกจากนี 3ยงัสื#อสารนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น นี 3ไปยังผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื#อสารต่างๆ อย่างทั#วถึง โดยได้กําหนดหน้าที#ของ
บคุลากรของบริษัทไว้ดงัตอ่ไปนี 3 

1) คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที#กําหนดและอนมุตันิโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น และ กํากบัดแูลให้มี
ระบบที#สนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น ที#มีประสิทธิภาพเพื#อให้มั#นใจวา่ฝ่ายบริหารตระหนกัถึง
ความสําคญัและได้นําไปปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที#ในการสอบทานการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 
คอร์รัปชั#น 

3) ฝ่ายบริหาร ทําหน้าที#กําหนดให้มีระบบ สนบัสนนุและควบคมุดแูลเพื#อให้มั#นใจวา่พนกังานทกุฝ่ายมีการ 
ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ตา่งๆ เพื#อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และ การเปลี#ยนแปลงของธุรกิจ 

4) ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าที#ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบตั ิระเบียบ และ กฎหมายที#เกี#ยวข้อง เพื#อให้มั#นใจวา่มีระบบการควบคมุภายในที#เหมาะสม ตอ่ความ
เสี#ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั#นที#อาจเกิดขึ 3นและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5) บคุลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที#ปฎิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น และจะต้องไม่เข้า
ไปเกี#ยวข้องทั 3งทางตรงหรือทางอ้อม 
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6) ตวัแทนทางธุรกิจที#บริษัทมีอํานาจควบคมุ ต้องยอมรับที#จะปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#น ของ
บริษัท 
 

4. แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั"น (Code of Conduct) 

4.1  บริษัทได้สร้างวฒันธรรมองค์กรว่า การทจุริตคอร์รัปชั#น เป็นสิ#งที#ยอมรับไมได้ทั 3งการกระทําธุรกรรมกบัภาครัฐ
และภาคเอกชน และมุง่เน้นที#จะรักษาวฒันธรรมองค์กรนี 3ให้คงอยูต่ลอดไป 

4.2 เพื#อให้การดําเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้กําหนดให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ 
ปฏิบตัติอ่รูปแบบการทจุริตคอร์รัปชั#น ดงันี 3 

1) การให้และการรับสินบน 
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั 3งสิ 3น และห้ามมอบหมายให้ผู้ อื#นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง เพื#อตอบแทน
การให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2) การให้และการรับของขวญั การเลี 3ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื#นใด 
บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สินหรือของมีคา่2 จากลกูค้า คู่ค้า ซพัพลายเออร์ หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื#อเป็นการชกัจูงให้กระทําผิดในวิชาชีพ หรือ เพื#ออํานวยความสะดวก เพื#อใช้
เป็นหลกัประกันหรือเพื#อเร่งการดําเนินการบางอย่างซึ#งเจ้าหน้าที#ของบริษัทหรือคู่ค้าต้องทําเป็นกิจวตัร หรือ
ต้องปฏิบตัติามหน้าที#  
ยกเว้นของขวญัที#มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณีและวฒันธรรมตามวาระโอกาส 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากพนักงานที#มีอํานาจสั#งจ่ายเงิน พร้อมหลักฐานเป็นเอกสารที# เกี#ยวข้องกับการ
ดําเนินงานดงักลา่วและต้องสามารถชี 3แจงการกระทําตา่งๆ ของตนได้ทั 3งตอ่ภายในและภายนอก 
3) การสนบัสนนุทางการเมือง3 
บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที#เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษัทไมมี่แนวปฏิบตัทีิ#จะให้การชว่ยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

                                                           
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 
3  คํานิยาม การสนบัสนนุทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน เช่น การให้ หรือการให้กู้ ยืม เพื#อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือในรูปแบบอื#น เช่น 
การให้สิ#งของหรือการบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซื 3อบตัรเข้าชมงานที#จดัขึ 3นเพื#อระดมทนุ หรือบริจาคให้แก่องค์กรที#มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น 
เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที#กระทําได้ตามที#กฎหมายกําหนด 
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4) การบริจาคเพื#อการกศุล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนบัสนนุ5 
บริษัทสนบัสนนุการพฒันาชมุชน สงัคม และสิ#งแวดล้อม เพื#อการพฒันาคณุภาพชีวิตแก่ผู้คนในสงัคม ผ่านการ
ดําเนินธุรกิจหรือการบริจาค แตต้่องเป็นไปเพื#อสาธารณะการกศุลเท่านั 3น การบริจาคเงินเพื#อการกศุลและเงิน
สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานที#ชดัเจน สอดคล้องกบัขั 3นตอนการ
อนมุตัแิละการสอบทานตามระเบียบของบริษัท และจดัให้มีขั 3นตอนการติดตามอย่างเหมาะสมเพื#อให้มั#นใจว่า
การบริจาคเพื#อการกศุลไม่ถกูนํามาใช้เพื#อเป็นข้ออ้างสําหรับการติดสินบน      หรือไม่ได้ปฏิบตัิเพื#อการทจุริต
คอร์รัปชั#น  
5)    การจา่ยคา่อํานวยความสะดวก  
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจ่ายคา่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที#ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื#องจากการจ่ายค่า
อํานวยความสะดวกมีความเสี#ยงสูงที#จะกลายเป็นการให้สินบน การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ซื#อสตัย์และปฏิบตัติามกฎหมายที#เกี#ยวข้องอย่างชดัเจน ห้ามพนกังานของบริษัทฯ ให้ ข้อให้ หรือรับว่า
จะให้ค่าอํานวยความสะดวก หรือสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื#อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ ประวิงการ
กระทําการ ที#จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของบริษัทฯ 

4.3 บุคลากรของบริษัททกุระดบั จะไม่ละเลยและเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที#เข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชั#นที#
เกี#ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ที#รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตา่งๆ รวมทั 3งจดัให้มีชอ่งทางในการรับข้อร้องเรียนจากบคุคลภายนอก 
4.4 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที#ปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชั#น โดยบริษัทจะไมล่งโทษ หรือ 
ให้ผลลบตอ่พนกังานที#ปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชั#น แม้วา่การกระทํานั 3นจะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
4.5 กรรมการและผู้บริหารทกุระดบัจะต้องเป็นแบบอย่างที#ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น 
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั มีหน้าที#สื#อสารทําความเข้าใจกบัพนกังานเพื#อให้กิจกรรมทางธุรกิจที#อยู่ในความรับผิดชอบ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที#เผยแพร่ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจให้พนกังานทุกระดบัยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นอย่างจริงจงั และ 
เสริมสร้างให้เป็นสว่นหนึ#งของวฒันธรรมองค์กร 
4.6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นนี 3ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั 3งแต่ การสรรหา การ
คดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรม การเลื#อนตําแหนง่ โดยพนกังานที#ได้รับการคดัเลือก ต้องไม่กระทําความผิดทางวินยั 
หรือไมไ่ด้ต้องโทษในความผิดเกี#ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชั#น  

                                                           
4 คํานิยาม การบริจาคเพื#อการกศุล หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที#มีตวัตน  
การบริจาคเพื#อสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินเพื#อโครงการ กิจกรรม เพื#อประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม โดยบริษัทอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนที#มีตวัตน 
5 คํานิยาม เงินสนบัสนนุ หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที#ยากต่อการวดัผลและติดตาม เพื#อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้า และชื#อเสียงของบริษัท 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกบันโยบาย และไม่มีประวตัิการกระทําทจุริตคอร์รัปชั#น หรือความประพฤติที#ขดัขวางตอ่การปฏิบตัิตาม
นโยบายนี 3 
4.7 การดําเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที#กําหนดไว้ใน นโยบายการ
กํากับดแูลกิจการที#ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ระเบียบและคู่มือการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทที#เกี#ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบตัอืิ#นใดที#บริษัทจะกําหนดขึ 3นตอ่ไป   
4.8 บริษัทกําหนดให้บอกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#นผ่านสื#อทั 3งภายในและภายนอก 
เชน่ เว็บไซต์ของบริษัท และ รายงานประจําปี โดยนโยบายดงักลา่วของบริษัทเป็นการปฏิบตัภิายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั#น 
5. นโยบาย “การร้องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ 

บริษัทมุ่งมั#นที#จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริตคอร์รัปชั#น ทุกประเภทเป็นสิ#งที#ยอมรับไม่ได้ 
บุคลากรทุกระดบัจะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื#อพบเห็นการกระทําที#เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั#น ที#เกี#ยวข้องกับ
บริษัท โดยสง่เสริมให้มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ           หรือพฤติกรรม
ที#สอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชั#น ของบคุลากรในองค์กร โดยได้นํานโยบาย “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  
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• บริษัทมีมาตรการเพื#อคุ้มครองความปลอดภยัของผู้ ที#ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ซึ#งเป็นผู้ ให้ข้อมลูเรื#องร้องเรียน
โดยสุจริต ไม่ให้ต้องรับอันตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื#องมาจากการร้องเรียน การเป็น
พยาน หรือให้ข้อมลูเบาะแสทจุริตคอร์รัปชั#น 

 
โครงสร้างการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที#ดีอยา่งเพียงพอ สอดคล้องกบันโยบาย ข้อกําหนดและกฎหมาย
ที#เกี#ยวข้อง 

• สอบทานการปฏิบตัิหน้าที# หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ#งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั#น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื#อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที#
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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• หนว่ยงานอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที#ตรวจสอบการปฏิบตังิานของทกุ
หนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบที#วางไว้ รวมทั 3งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุ
ภายในโดยยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการที#ดี 

 
6. บทกาํหนดโทษ 

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

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


