นโยบายการแจ้ งเบาะแสและเรืองร้ องเรียน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) มุง่ มัน ทีจะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ทุกประเภทเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้ บุคลากรของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยทุกระดับจะไม่ละเลยและ
เพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัท โดยส่งเสริ มให้ มีการแจ้ ง
เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ของ
บุคลากรในองค์กร โดยได้ นํานโยบาย การแจ้ งเบาะแสเรื องร้ องเรี ยนมาปฏิบตั ิ
หากพนักงาน บุคคลภายนอกหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียพบเห็นการปฏิบตั ิทีมีพฤติกรรมตามวรรคแรก บริ ษัทฯ
ได้ กําหนดนโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อเรื องร้ องเรี ยนการกระทําผิด ไว้ ดงั ต่อไปนี 9
1. บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสและเรื องร้ องเรี ยนทีปลอดภัยและเข้ าถึงได้ สะดวก รวมถึง
จัดให้ มีกระบวนการจัดการเรื องร้ องเรี ยน (Whistle Blowing System) เพือให้ พนักงาน บุคคลภายนอกหรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียสามารถร้ องเรี ยนถึงความเสียหายทีตนได้ รับ แจ้ งเบาะแสการกระทําผิดทีเกียวข้ องกับบริ ษัท รวมถึง
สามารถขอคําแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีเกียวข้ อง โดยข้ อมูลทีได้ รับแจ้ งจะถือเป็ นความลับ ผู้ให้
ข้ อมูลและให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทฯ ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจะได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ต้องรับอันตราย
หรื อเดือดร้ อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนืองมาจากการร้ องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ ข้อมูลเบาะแสทุจริ ต
คอร์ รัปชัน
2. บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ม าตรการ ขัน9 ตอนปฏิ บัติ ป ระกอบนโยบายนี 9 พร้ อมทัง9 สื อ สารแก่ พ นัก งาน
บุคคลภายนอกและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับทราบและนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริ ษัทย่อยทุกคนจะไม่เพิกเฉยหรื อละเลยเมือพบ
เห็นการกระทําผิดทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยจะแจ้ งเบาะแสไปยังช่องทางทีบริ ษัทกําหนดไว้ และให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
แนวปฏิบัตปิ ระกอบการดําเนินการตามนโยบายการแจ้ งเบาะแสและเรืองร้ องเรียน
1. บริ ษัทฯ จะตอบสนองข้ อมูลทีแจ้ งเข้ ามาโดยจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายกฎระเบียบ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
2. บริษัทฯ ได้ แจ้ งช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อเรื องร้ องเรี ยนไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยผู้ร้องเรี ยน
สามารถแจ้ งเบาะแสได้ ตามทีอยูด่ งั นี 9
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
โทรศัพท์ 1231 หรือ 026950800 ต่อ 5938
3. บริษัทฯ ได้จดั ให้มมี าตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รปั ชันS โดยมีรายละเอียดดังนีT
3.1 ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใSี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียS วกับการทุจริต
คอร์รปั ชันS หรือผูป้ ฏิเสธเข้าร่วมทุจริตคอร์รปั ชันS แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทําให้บริษทั สูญเสียธุรกิจก็
ตาม จะได้รบั ความคุม้ ครอง ไม่ถูกลดตําแหน่ง ทําโทษ ให้ออกจากงาน หรือได้รบั ผลกระทบอืSนๆ
3.2 บริษทั ฯ ถือว่าข้อมูลทีเS กียS วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันS เป็นความลับ และจะ
เปิดเผยเท่าทีจS าํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีSมาของข้อมูล หรือ
บุคคลทีเS กียS วข้อง
4.กระบวนการดําเนินการเมือS ได้รบั ข้อร้องเรียน
4.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเS กียS วข้องด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ดาํ เนินการ
4.2 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็นผูป้ ระมวลผล และกลันกรองข้
S
อมูล เพืSอพิจารณาขันT ตอน และ
วิธกี ารจัด การทีSเหมาะสมในแต่ละเรืSอง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นผู้ดําเนินการประมวลผล และกลันกรองข้
S
อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็ น
ผูด้ ําเนินการประมวลผล และกลันกรองข้
S
อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รบั การแต่งตังT จากทีSประชุม
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นคราว ๆ ไป
4.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการต่อเรือS งทีไS ด้รบั เรือS งร้องเรียน ต่อ คณะ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เพืSอพิจารณาหาบทลงโทษทีเS หมาะสมต่อไป
4.4 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีรS ายงานผลการดําเนินการให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของ
บริษทั ฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
5. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและเรือS งร้องเรียนตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ทุก 2 ปี หรื อเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพือให้ เป็ นปั จจุบนั
ประกาศ ณ วันทีS 9 พฤศจิกายน 2561
นายชลอ เฟืSองอารมย์
( ประธานกรรมการ )

