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นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 
Anti-Corruption Policy 

 
 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 
บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] มอีดุมกำรณ์ในกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมคีณุธรรม และไดม้กีำรตระหนัก
ถงึกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ ซึง่สง่ผลกระทบต่อควำมสญูเสยีตอ่ระบบเศรษฐกจิและควำมเสยีหำยทำงสงัคม ซึง่เป็น
กำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง และส่งผลต่อชือ่เสยีงบรษัิทฯ ในดำ้นจรยิธรรมทำงธุรกจิ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ท ำใหบ้รษัิทฯ ไม่เป็นทีย่อมรับ ตลอดจนลดควำมเชือ่มั่นของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ดังนัน้ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จงึมมีตเิพือ่เขำ้เป็น “แนวร่วมปฏบิัตภิำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ” 
เมือ่วันที ่10 สงิหำคม 2560 เพือ่แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ 
 
บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนนิธรุกจิ ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี[Good Governance] โดย
ยดึหลักกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นธรรมและถูกตอ้ง บรหิำรงำนดว้ยควำมซือ่สัตยส์จุรติ โปรง่ใส ไมส่นับสนุนกจิกำร 
กลุม่บคุคล หรอืบคุคลทีม่สีว่นร่วมในกำรแสวงหำผลประโยชน์ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม จำกกำร
ใชอ้ ำนำจหนำ้ทีโ่ดยมชิอบ ดังนัน้บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยเพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนนิงำน และถอื
เป็นหลักในกำรปฏบิัตสิ ำหรับกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน ทีต่อ้งด ำเนนิกำรตำมค ำมั่นและนโยบำยที่
ก ำหนดอยำ่งเครง่ครัด และพัฒนำสูอ่งคก์รแหง่ควำมยัง่ยนือยำ่งมคีณุธรรม 
 
นโยบำยฉบบันีบ้งัคับใชก้บัคณะกรรมกำรบรษัิท คณะอนุกรรมกำรทุกคณะ รวมถงึผูบ้รหิำร พนักงำน และลกูจำ้ง
ของบรษัิทฯ [รวมเรยีกวำ่ “พนักงำน”] และบรษัิทฯ คำดหวังใหคู้ค่ำ้ทำงธรุกจิทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งหรอืกระท ำกำร
ในนำมบรษัิทฯ เชน่ ตัวแทน นำยหนำ้ อู ่บรษัิทส ำรวจภยั ฯลฯ ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี ้
 
ท ัง้นีน้โยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ ไดร้บัการพจิารณาและอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
คร ัง้ที ่7/2560 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 
 
 
 
2. ค านยิาม 
 
“คอรรั์ปชั่น [Corruption]” หมำยถงึ กำรตดิสนิบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด โดยกำรเสนอให ้สัญญำว่ำจะให ้ 
มอบให ้ใหค้ ำมัน่วำ่จะให ้เรยีกรอ้ง หรอืรับ ซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ทีไ่มเ่หมำะสมกบัเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ 
หน่วยงำนรัฐและเอกชน หรอืผูม้หีนำ้ทีไ่มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพือ่ใหบ้คุคลดงักลำ่วปฏบิตัหิรอืละเวน้ปฏบิตั ิ
อันเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรอืรักษำไวซ้ ึง่ธุรกจิ หรอืแนะน ำธุรกจิใหก้ับบรษัิทฯ หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่งำนดำ้นธุรกจิ 
ควำมไดเ้ปรยีบกำรแขง่ขัน หรอืเพือ่รักษำไวซ้ ึง่ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่มเ่หมำะสมทำงธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที่
กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคับ ขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิน่หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้
 
 
 
3. นโนบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 
 
ก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมย่นิยอม ไมจ่ำ่ย ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ตอ่ตำ้นผูเ้กีย่วขอ้ง และไมย่อมรับกำรทุจรติคอรรั์ปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพือ่ประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ ตนเอง ครอบครัว เพือ่น หรอืคนรูจ้ัก หรอืเพือ่ประโยชน์ทำงธุรกจิ และจะไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอื
ใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรทุจรติคอรรั์ปชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกำส
ทำงธรุกจิก็ตำม ทัง้นีน้โยบำยครอบคลมุถงึทกุหน่วยงำน คูค่ำ้ ลกูคำ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
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ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยและประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิทุจรติคอรรั์ปชัน่เป็นประจ ำทุกปี มกีำรสอบ
ทำนกำรปฏบิัติตำมนโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัต ิและขอ้ก ำหนดในกำร
ด ำเนนิกำรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทัง้นี้
หำกมกีำรฝ่ำฝืนหรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรสนับสนุน ชว่ยเหลอื หรอืใหค้วำมรว่มมอืกบักำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
จะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึกำรเลกิจำ้ง กรณีทีจ่ ำเป็น 
 
 
 
4. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
4.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 4.1.1 พจิำรณำและอนุมัตนิโยบำย รวมถงึตดิตำม ทบทวน และก ำกับดูแลใหม้รีะบบที่สนับสนุนกำร
ต่อตำ้นทุจรติคอรรั์ปชั่นที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ ฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคัญ รวมถงึ
ปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
 4.1.2 ปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึใหค้ ำปรกึษำ ขอ้แนะน ำ พจิำรณำบทลงโทษ 
และรว่มกนัหำวธิแีกไ้ขปัญหำ เมือ่ไดรั้บรำยงำนทจุรติคอรรั์ปชัน่จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.2.1 ก ำกับดูแลกำรปฏบิัต ิกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกระบวนกำรอืน่ที่
เกีย่วกับมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึน ำเสนอรำยงำนควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของมำตรกำร
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
 4.2.2 น ำนโยบำย รวมถงึกำรทบทวนนโยบำยประจ ำปีหรอืทบทวนเมือ่มนัียส ำคัญ ที่ไดรั้บจำกฝ่ำย
จัดกำร เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ พจิำรณำอนุมตั ิ
 4.2.3 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมนิควำมเสี่ยงกำรทุจรติ
คอร์รัปชั่น รวมถงึสถติติำมที่ส ำนักตรวจสอบน ำเสนอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนดขึน้ หรอืมคีวำมเสีย่งที่จะท ำใหเ้กดิโอกำสทุจรติคอรรั์ปชั่น ทีม่ผีลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
 4.2.4 รับเรื่องกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำกำรทุจรติคอร์รัปชั่นที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวขอ้ง โดย
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีไ่ดรั้บ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ รว่มกนัพจิำรณำลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหำ 
 
4.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 4.3.1 ก ำกบัและสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 4.3.2 ประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิกำรทุจรคิคอรรั์ปชั่น รวมทัง้บรหิำรจัดกำรและวำงนโยบำยบรหิำร
ควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมตอ่กำรป้องกนักำรเกดิทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 
4.4 ฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
 4.4.1 ก ำหนด/ทบทวนนโยบำยเพือ่ใหท้ันต่อกำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ หรอืเมือ่มนัียส ำคัญ หรอืตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 4.4.2 สือ่สำรนโยบำยทีไ่ดรั้บอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไปยงัผูบ้รหิำร พนักงำน และผูเ้กีย่วขอ้ง 
 4.4.3 ใหค้วำมชว่ยเหลอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรรำยงำนและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตำมทีไ่ดรั้บ
แจง้หรอืไดรั้บมอบหมำยเกีย่วกบักำรสอบสวนกำรทุจรติคอรรั์ปชัน่ โดยสำมำรถมอบหมำยใหท้มีผูบ้รหิำรทีเ่ห็น
วำ่สำมำรถชว่ยสบืหำขอ้เท็จจรงิได ้
 
4.5 ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบ 
 4.5.1 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนตำ่ง ๆ เชน่ งำนขำย งำนกำรตลำด งำนจำ่ย
ค่ำสนิไหมทดแทน งำนจัดซือ้ งำนท ำสัญญำ ฯลฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย ระเบยีบปฏบิัต ิ
อ ำนำจด ำเนนิกำร ขอ้กฎหมำย รวมถงึขอ้ก ำหนดส ำนักงำน คปภ. และ ปปง. เพือ่มัน่ใจวำ่ มรีะบบควบคมุภำยใน
ทีด่ ีมคีวำมเหมำะสม และเพยีงพอตอ่ควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้ 
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 4.5.2 ตดิตำม ทบทวน และประเมนิผล มำตรกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรทุจรติคอร์รัปชั่นใหผู้บ้รหิำรระดับสูงและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเพือ่พจิำรณำและปรับปรงุ 
 4.5.3 ปฏบิตัติำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย ในเรือ่งกำรตรวจสอบกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 4.5.4 รับแจง้เบำะแสและใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกับกำรทุจรติคอรรั์ปชั่น รวมถงึจัดเก็บสถติ ิเช่น จ ำนวน
เบำะแสทีไ่ดรั้บ/ถกูตรวจสอบ ประเภทเบำะแส สถติใิหค้ ำแนะน ำ และรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
4.6 ผูบ้รหิาร 
 4.6.1ก ำกบัดแูลใหพ้นักงำนด ำเนนิกำรตำมนโยบำย รวมถงึจัดสรรทรัพยำกรใหเ้พยีงต่อกำรด ำเนนิกำร
เกีย่วกบักำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 4.6.2 ก ำหนดใหม้รีะบบ มกีำรสง่เสรมิ สนับสนุน ควบคมุดแูล และสือ่สำรไปยงัพนักงำนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่มกีำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนดขึน้ 
 
4.7 พนกังาน 
 4.7.1 น ำนโยบำยไปปฏบิัต ิพรอ้มทัง้สอดสอ่งดูแลและรำยงำนกำรพบเห็น หรอืกำรกระท ำใดทีส่งสัย
อำจมกีำรฝ่ำฝืนนโยบำยตำมชอ่งทำงกำรรับแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนตำมทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 
 
 
 
5. มาตรการและแนวทางการปฏบิตั ิ
 
5.1 กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตอ้งแสดงควำมมุง่มั่น และเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรปฏบิัตติำมนโยบำย รวมถงึกำร

ตระหนักใหค้วำมส ำคัญในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจและสง่เสรมิใหพ้นักงำนยดึถอืปฏบิัตอิยำ่งจรงิจัง ตอ่เนือ่ง 
และเสรมิสรำ้งใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมองคก์ร 

5.2 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ตอ้งปฏบิัตติำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด ไมเ่ขำ้ไปเกีย่วขอ้ง 
ไมเ่รยีกรอ้ง ไมรั่บเงนิ ผลประโยชน์ สิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใดจำกบคุคลหรอืนติบิคุคลทีร่่วมท ำธุรกจิ 
ไมว่ำ่จะเป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืรับเพือ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ ทีส่อ่ไปในทำงจูงใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้ปฏบิตั ิหรอื
กระท ำผดิกฎหมำย ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม กรณีพบกำรกระท ำผดิจะตอ้งไดรั้บกำรลงโทษ 

5.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำหรือ
พฤตกิรรมทีเ่ขำ้ขำ่ยทจุรติคอรรั์ปชัน่ หรอืสอ่ไปในทำงทจุรติคอรรั์ปชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้ทำงตรง
หรอืทำงออ้ม ผูพ้บเห็นตอ้งแจง้ผูบ้ังคับบัญชำหรอืบุคคลทีรั่บผดิชอบทรำบ และใหค้วำมร่วมมอืในกำร
ตรวจสอบ หำกมีขอ้สงสัยหรือซักถำม ใหป้รกึษำผูบ้ังคับบัญชำหรือบุคคลที่ก ำหนดใหท้ ำหนำ้ที่
รับผดิชอบ ผำ่นชอ่งทำงทีก่ ำหนด 

5.4 บรษัิทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนทีป่ฏเิสธหรอืแจง้ทุจรติคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วกับบรษัิทฯ 
โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูค้วำมร่วมมือในกำรแจง้และรำยงำน โดยจะไม่ลดต ำแหน่ง 
ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏเิสธกำรทุจรติคอรรั์ปชั่น แมก้ำรกระท ำนัน้จะท ำใหสู้ญเสยี
โอกำสทำงธรุกจิ 

5.5 ผูท้ีก่ระท ำกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ ถอืเป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณบรษัิทฯ ซึง่ตอ้งไดรั้บโทษทำงวนัิย และ
อำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้เขำ้เงือ่นไขกำรกระท ำควำมผดิทัง้ทำงอำญำและทำงแพง่ 

5.6 บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะสรำ้งและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึมั่นว่ำ กำรทุจรติคอรรั์ปชั่น กำรใหห้รอืกำรรับ
สนิบน เป็นกำรกระท ำทีย่อมรับไมไ่ด ้ไมว่่ำจะเป็นกำรกระท ำกับบคุคลใดก็ตำม รวมถงึกำรกระท ำธุรกรรม
กับภำครัฐและเอกชน ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซือ่สัตย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง 

5.7 ค่ำของขวัญ ค่ำบรกิำรตอ้นรับ หรอืค่ำใชจ้่ำยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ สำมำรถกระท ำได ้ตำมโอกำส  
ธรรมเนียม ประเพณี หรอืตำมมำรยำทสังคมทีป่ฏบิัตโิดยทั่วไป ซึง่ตอ้งด ำเนนิกำรดว้ยควำมโปรง่ใส กำร
รับหรือกำรใหต้อ้งมมีูลค่ำที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจ หรือละเวน้ปฏบิัตหินำ้ที่ และ
ตรวจสอบได ้
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5.8 บรษัิทฯ มนีโยบำยไมจ่่ำยและรับค่ำอ ำนวยควำมสะดวกหรอืเงนิใหส้นิบน กรณีไดรั้บกำรรอ้งขอ ตอ้งแจง้
ผูบ้งัคับบญัชำ และระมดัระวังกำรจ่ำยเงนิ และตอ้งพจิำรณำวำ่ กำรจำ่ยเงนินัน้กระท ำไปเพือ่อะไร จ ำนวน
เงนิที่จ่ำยเหมำะสมหรือไม่ ตอ้งมใีบเสร็จรับเงนิโดยระบุรำยละเอยีดเหตุผลกำรจ่ำยและตอ้งสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

5.9 บรษัิทฯ ด ำเนินธุรกจิโดยยดึมั่นควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยไม่เขำ้ไปมสี่วนร่วมหรอืฝักใฝ่พรรค
กำรเมอืงใด หรอืผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืงคนใด ไมน่ ำเงนิทนุหรอืทรัพยำกรของบรษัิทฯ ไปใชส้นับสนุนไม่
วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มแกพ่รรคกำรเมอืงหรอืนักกำรเมอืงใด 

5.10 กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุล บรษัิทฯ สนับสนุนกำรมสีว่นรว่มกับชมุชนและพัฒนำคุณภำพชวีติของประชำชน 
เพือ่ใหส้ังคมมคีวำมน่ำอยูแ่ละมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีดังนัน้บรษัิทฯ จะใชเ้งนิหรอืใหค้วำมชว่ยเหลอืในรปูแบบ
อืน่ ๆ เพือ่เป็นกำรตอบแทนสงัคม โดยมไิดมุ้ง่หวังผลทำงธรุกจิแตอ่ยำ่งใด 

5.11 ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ประกอบธรุกจิแขง่
กบับรษัิทฯ หลกีเลีย่งกำรด ำเนนิกำรทีเ่กีย่วโยงกับตนเองทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษัิทฯ กรณีมคีวำมจ ำเป็น ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบ เพือ่ดแูลใหม้คีวำมโปรง่ใสและยตุธิรรม 

5.12 กำรใหเ้งนิสนับสนุนตำมหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพือ่สนับสนุนโครงกำรโดยระบุ
ชือ่ในนำมบรษัิทฯ เท่ำนัน้ เงนิสนับสนุนทีจ่่ำยตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ภำพลักษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีง
ของบรษัิทฯ โดยมกีระบวนกำรพจิำรณำทีโ่ปร่งใส ปรำศจำกควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเบกิจ่ำย
ตอ้งระบุวัตถุประสงคท์ีช่ัดเจน มหีลักฐำนทีเ่ชือ่ถอืและตรวจสอบได ้และด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรขอ
อนุมตัทิีส่ำมำรถสอบทำน ควบคมุ อนุมตัโิดยผูม้อี ำนำจ รวมถงึกำรประเมนิผลและตรวจสอบได ้

5.13 กำรจัดซือ้ จัดจำ้ง ตอ้งด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนและระเบยีบอยำ่งเคร่งครัด มคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำร รวมถงึก ำหนดใหม้ีกำรระบุขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นทุจรติ
คอรรั์ปชัน่ในเงือ่นไขสญัญำหรอืขอ้ตกลงกำรจัดซือ้ จัดจำ้ง 

5.14 บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรเผยแพร ่ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกับบคุคลอืน่ทีต่อ้งปฏบิัติ
หนำ้ที่ที่เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ โดยก ำหนดใหม้กีำรประชำสัมพันธ์นโยบำยแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนของบรษัิทฯ รวมถงึลูกคำ้ คู่คำ้ ตัวแทนทำงธุรกจิ และประชำชนผ่ำนสือ่ต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต ์
อเีมล รำยงำนประจ ำปี สือ่สังคมออนไลน์ ฯลฯ เพือ่ปฏบิัตติำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรรั์ปชัน่ โดยนโยบำย
ดังกลำ่วเป็นกำรปฏบิตัภิำยใตก้ฎหมำยประเทศไทย และเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึเจตนำรมณ์อนัแน่วแน่ในกำร
ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งโปรง่ใส 

5.15 นโยบำยฉบบันีใ้หค้รอบคลมุถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบคุคล ตัง้แต่คัดเลอืกและสรรหำบคุลำกร ฝึกอบรม 
ประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน กำรใหผ้ลตอบแทน และเลือ่นต ำแหน่ง ทีส่ะทอ้นถงึควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำร
ตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทกุระดับสือ่สำรและท ำควำมเขำ้ใจกบัพนักงำน เพือ่
ใชใ้นกจิกรรมทำงธรุกจิทีอ่ยูใ่นควำมรับผดิชอบและควบคมุดแูลกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 
 
 
6. การรบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
 
6.1 หำกผูใ้ดพบเห็นกำรกระท ำของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ในเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 
 6.1.1 พบเห็นกำรกระท ำทุจรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ พบเห็น
บคุคลในบรษัิทฯ ตดิสนิบนหรอืรับสนิบนจำกเจำ้หนำ้ทีภ่ำครัฐหรอืเอกชน 
 6.1.2 พบเห็นกำรกระท ำที่ผดิขัน้ตอนตำมระเบยีบปฏบิัตขิองบรษัิทฯ หรอืมผีลต่อระบบกำรควบคุม
ภำยในจนท ำใหส้งสยัไดว้ำ่ อำจเป็นชอ่งทำงในกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 6.1.3 พบเห็นกำรกระท ำทีท่ ำใหบ้รษัิทฯ เสยีผลประโยชน ์กระทบตอ่ชือ่เสยีง 
 6.1.4 พบเห็นกำรกระท ำทีท่ีผ่ดิกฎหมำย ผดิศลีธรรม จรรยำบรรณทำงธรุกจิ 
6.2 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำรับเรือ่งกำรแจง้เบำะแส  

ขอ้รอ้งเรยีน หรอืกำรกระท ำทีอ่ำจท ำใหเ้กดิขอ้สงสัยไดว้่ำเป็นกำรทุจรติคอรรั์ปชั่นทีเ่กดิขึน้กับบรษัิทฯ  
ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผูร้อ้งเรยีนที่พบเห็นกำรกระท ำตำมขอ้ 6.1 สำมำรถแจง้เบำะแสโดยระบุ
รำยละเอยีดกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มทัง้ขอ้มูลและหลักฐำนที่เพียงพอต่อกำรตรวจสอบ 
รวมถงึแจง้ชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และโทรศัพท ์สง่มำยงัชอ่งทำงรับเรือ่งดังนี ้
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 6.2.1 แจง้ผำ่นชอ่งทำงอเีมล fraud_corruption@deves.co.th 
 6.2.2 แจง้ผ่ำนชอ่งทำงไปรษณีย ์โดยจำ่หนำ้ซองถงึหรอืยืน่โดยตรงทีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรผูจั้ดกำร หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ทีอ่ยู ่บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] เลขที ่97 
และ 99 อำคำรเทเวศประกนัภยั ถนนรำชด ำเนนิกลำง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร 10200 
 6.2.3 กรณีผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน มขีอ้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท ขอใหส้ง่เรือ่งรอ้งเรยีน
มำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 
 หมำยเหตุ : บุคคลทีส่ำมำรถแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับกำรทุจรติคอรรั์ปชัน่ คอื ผูม้สีว่นได ้
ส่วนเสยีทุกกลุ่มของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หนี้ ภำครัฐบำล ชมุชน สังคม 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ทัง้นีไ้มว่ำ่จะแจง้ดว้ยวธิใีดก็ตำม บรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยและรักษำควำมลับ 
 
 
 
7. มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 
 
7.1 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธผิูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลทีก่ระท ำโดยเจตนำสุจรติ บรษัิทฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ยู ่

หรอืขอ้มูลทีร่ะบุตัวผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มูลและเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผูท้ี่มหีนำ้ที่
รับผดิชอบในกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดังกลำ่วได ้

7.2 กรณีที่มีกำรรอ้งเรียนกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ที่คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส ผู ้
รอ้งเรยีน พยำน และบคุคลทีใ่หข้อ้มลูในกำรสบืสวน ไมใ่หไ้ดรั้บควำมเดอืนรอ้น อนัตรำยใด หรอืควำมไม่
ชอบธรรม โดยขอใหผู้ร้อ้งเรยีนสง่เรือ่งรอ้งเรยีนมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

7.3 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีนำ้ทีใ่นกำรใชดุ้ลยพนิจิสั่งกำรตำมทีเ่ห็นสมควร เพือ่คุม้ครองผูแ้จง้
เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยำน และบคุคลทีใ่หข้อ้มลูในกำรสบืสวนหำขอ้เท็จจรงิ ไมใ่หไ้ดรั้บควำมเดอืน
รอ้น อันตรำยใด หรอืควำมไมช่อบธรรม อันเกดิมำจำกกำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน กำรเป็นพยำน หรอืกำร
ใหข้อ้มลู 

7.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถมอบหมำยงำนใหก้ับผูบ้รหิำรคนใดคนหนึง่ท ำหนำ้ทีแ่ทนในกำร
ใชดุ้ลยพนิิจสั่งกำรคุม้ครองควำมปลอดภัยผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรยีน พยำน หรอืบุคคลที่ใหข้อ้มูล โดย
ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำย ตอ้งไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับเรือ่งที่ไดรั้บแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน ทัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม [เชน่ ผูถู้กกล่ำวหำเป็นผูใ้ตบ้งัคับบัญชำโดยตรง] ทัง้นี้ผูไ้ดรั้บขอ้มลูจำกกำรปฏบิัตหินำ้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับเรือ่งรอ้งเรยีน มหีนำ้ทีเ่ก็บรักษำขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไว ้
เป็นควำมลับ หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอืน่ที่ไม่มหีนำ้ที่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ที่
กฎหมำยก ำหนด 

 
 
 
8. การสบืสวน การตรวจสอบ และบทลงโทษ 
 
8.1 เมือ่ไดรั้บแจง้เบำะแส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ โดยระหว่ำง

ด ำเนนิกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอือำจมอบหมำยใหผู้บ้รหิำรระดับสูงแจง้ผลควำมคบืหนำ้
เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนทรำบ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิ จนพจิำรณำ
เสร็จสิน้ภำยใน 30 วัน และสำมำรถขยำยเวลำสบืสวนขอ้เท็จจรงิและพจิำรณำจนเสร็จสิน้ไดอ้กีไม่เกนิ  
30 วัน 

8.2 กรณีสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบวำ่ ขอ้มลูหรอืหลักฐำนทีม่ ีมเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้ำ่ ผูท้ีถ่กูกล่ำวหำไดก้ระท ำ
กำรทุจรติคอรรั์ปชัน่จรงิ บรษัิทฯ จะใหส้ทิธผิูถ้กูกลำ่วหำไดรั้บทรำบขอ้กลำ่วหำ และใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำ
พสิูจน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรอืหลักฐำนเพิม่เตมิทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ำตนเองไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกับกำร
กระท ำกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ตำมทีไ่ดถ้กูกลำ่วหำ 

8.3 กรณีผูถู้กกล่ำวหำ ไดก้ระท ำกำรทุจรติคอรรั์ปชั่นจรงิ จะถอืว่ำเป็นกำรกระท ำผดิต่อนโยบำยของบรษัิทฯ  
ผูถ้กูกล่ำวหำจะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบทีบ่รษัิทฯ ก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำ
กำรนัน้ผดิกฎหมำย ผูก้ระท ำควำมผดิอำจไดรั้บโทษทำงกฎหมำย ทัง้นีค้ ำตัดสนิของประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบถอืเป็นอนัสิน้สดุ 
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8.4 กรณีทีก่ำรทุจรติคอรรั์ปชัน่นัน้เกีย่วขอ้งไปยงับคุคลภำยนอกหรอืคู่คำ้บรษัิทฯ บรษัิทฯ จะระงับสัญญำหรอื
ระงับกำรช ำระเงนิแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และจะด ำเนนิคดตีำมกฎหมำยตำมทีบ่รษัิทฯ เห็นสมควร 

8.5 กำรรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ กรณีพสิจูน์ไดว้่ำเป็นกำรกระท ำไมส่จุรติ ถำ้เป็นพนักงำนบรษัิทฯ จะไดรั้บโทษ
ทำงวนัิย แตห่ำกเป็นบคุคลภำยนอก และบรษัิทฯ ไดรั้บควำมเสยีหำย จะพจิำรณำด ำเนนิคดตีำมกฎหมำย 

8.6 กรณีรอ้งเรยีนกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีนำ้ที่ในกำรรับเรือ่ง หำขอ้มูล และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ เพือ่รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ใหร้ว่มกนัพจิำรณำและก ำหนดโทษตำมทีเ่ห็นสมควร 

8.7 กรณีทีม่กีำรละเมดิ ฝ่ำฝืนนโยบำย มำตรกำร หรอืแนวปฏบิัตกิำรต่อตำ้นทุจรติคอรรั์ปชั่นทีก่ ำหนดขึน้ ที่
สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บควำมเสยีหำย ผูท้ีป่ฏบิตัไิมถ่กูตอ้งจะไดรั้บโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบของบรษัิทฯ 

 
 
 
9. การเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
 
เพือ่ใหท้กุคนในบรษัิทฯ และคูค่ำ้ ไดรั้บทรำบถงึนโยบำย มำตรกำร และกำรน ำไปปฏบิัต ิรวมถงึกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชัน่ บรษัิทฯ จงึไดด้ ำเนนิกำรดังนี้ 
 
9.1 บรษัิทฯ จะสือ่สำรนโยบำยและมำตรกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ อเีมล รำยงำนประจ ำปี สื่อ

สงัคมออนไลน ์แผน่พับ หนังสอืแจง้ ฯลฯ 
9.2 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีำรอบรมนโยบำยใหก้บัพนักงำนใหม ่
9.3 บรษัิทฯ จะมกีำรทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ำ่เสมอทกุปี 
 
 
 

  บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั [มหาชน] 
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