


 
 Policy 2 

 
 

1. นโยบายตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ั!น 
 
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] มอีดุมการณ์ดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม และตระหนักถงึการทุจรติ
และคอรรั์ปชั(น ซึ(งสง่ผลกระทบต่อความสญูเสยีตอ่ระบบเศรษฐกจิและความเสยีหายทางสงัคม ซึ(งเป็นการกระทําที(ไม่
ถูกตอ้ง สง่ผลต่อชื(อเสยีงดา้นจรยิธรรมธุรกจิ ความสามารถการแข่งขัน ทําใหบ้รษัิทฯ ไม่เป็นที(ยอมรับ ตลอดจนลด
ความเชื(อมั(นของผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ดังนั6นที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมตเิขา้เป็น  
“แนวร่วมปฏบัิตภิาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” เมื(อวนัที( 10 สงิหาคม 2560 เพื(อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุง่มั(นในการต่อตา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(นทกุรูปแบบ ทั 6งนี6บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการดําเนนิธุรกจิตามแนวทางกํากับ
ดูแลกจิการที(ด ี[Good Governance] ยดึหลักการดําเนินงานที(เป็นธรรมและถูกตอ้ง บรหิารงานดว้ยความซื(อสัตย์
สจุรติ โปร่งใส ไม่สนับสนุนกจิการ กลุ่มบคุคล หรอืบุคคลที(มสีว่นร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ที(ไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม จากการใชอ้ํานาจหนา้ที(โดยมชิอบ ดังนั6นบรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายเพื(อใชเ้ป็นแนวทาง
ดําเนินงาน และถือเป็นหลักในการปฏบัิตสํิาหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ที(ตอ้งดําเนินการตามคํามั(น
และนโยบายที(กาํหนดอยา่งเคร่งครัด และพัฒนาสูอ่งคก์รแหง่ความยั(งยนือย่างมคีณุธรรม 
 นโยบายฉบับนี6บังคับใชก้ับคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะอนุกรรมการทุกคณะ รวมถงึผูบ้รหิาร พนักงาน และ
ลกูจา้งของบรษัิทฯ [รวมเรยีกวา่ “พนักงาน”] และบรษัิทฯ คาดหวงัใหคู่้คา้ทางธุรกจิที(มคีวามเกี(ยวขอ้งหรอืกระทําการ
ในนามบรษัิทฯ เชน่ ตัวแทน นายหนา้ อู ่บรษัิทสํารวจภัย ฯลฯ ปฏบัิตติามนโยบายฉบับนี6 
 
2. คาํนยิาม 
 
 “คอร์รัปชั(น” หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให ้สัญญาว่าจะให ้มอบให ้ให ้
คํามั(นวา่จะให ้เรยีกรอ้ง หรอืรับ ซึ(งเงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อื(นใด ที(ไมเ่หมาะสมกบัเจา้หนา้ที(รัฐ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน หรือผูม้หีนา้ที(ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื(อใหบุ้คคลดังกล่าวปฏบัิตหิรือละเวน้ปฏบัิต ิอันเป็นการใหไ้ดม้า
หรือรักษาไวซ้ ึ(งธุรกจิ หรือแนะนําธุรกจิใหก้ับบรษัิทฯ หรือเพื(อใหไ้ดม้าซึ(งงานดา้นธุรกจิ ความไดเ้ปรยีบการแข่งขัน 
หรอืเพื(อรักษาไวซ้ ึ(งผลประโยชน์อื(นใดที(ไมเ่หมาะสมทางธรุกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที(กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ(นหรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทําได ้
 “การฉอ้ฉลประกันภัย” หมายถงึ การกระทําหรือการละเวน้การกระทําโดยทุจริต หลอกลวง เพื(อใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์ที(มชิอบดว้ยกฎหมาย ไมว่า่ผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการฉอ้ฉลจะเป็นบคุคลที(กระทําการฉอ้ฉลเองหรอืบุคคลอื(น
ที(เกี(ยวขอ้งก็ตาม 
 “การฉอ้ฉลภายใน” หมายถงึ การฉอ้ฉลต่อบรษัิท ผูเ้อาประกนัภัย ผูรั้บประโยชน์ ผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามสัญญา
ประกนัภัย หรอืผูเ้สยีหาย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืลูกจา้ง ไมว่า่จะโดยลําพังหรอืร่วมกับบคุคลอื(นทั 6งจาก
ภายในและภายนอกองคก์ร 
 “การฉอ้ฉลภายนอก” หมายถงึ การฉอ้ฉลต่อบรษัิท ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ ผูม้ีสทิธเิรียกรอ้งตาม
สัญญาประกันภัย หรือผูเ้สยีหาย โดยผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ ผูม้สีทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาประกันภัย ตัวแทน
ประกันวนิาศภัย นายหนา้ประกันวนิาศภัย บุคคลที(บรษัิทมอบหมาย หรอืบุคคลอื(นซึ(งมใิชก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 
หรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 
3. นโยบายตอ่ตา้นทุจรติและคอรร์ปัช ั!น 
 
 กําหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตอ้งไม่เรียกรอ้ง ไม่ยนิยอม ไม่จ่าย ไม่มีส่วน
เกี(ยวขอ้ง ต่อตา้นผูเ้กี(ยวขอ้ง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั(นในทุกรูปแบบทั 6งทางตรงและทางออ้ม เพื(อ
ประโยชน์ต่อบรษัิทฯ ตนเอง ครอบครัว เพื(อน หรอืคนรูจั้ก หรอืเพื(อประโยชน์ทางธรุกจิ และจะไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ 
หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนักงานที(ปฏเิสธการทุจรติและคอรรั์ปชั(น แมว้า่การกระทํานั6นจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกาส
ทางธรุกจิก็ตาม ทั 6งนี6นโยบายครอบคลุมถงึทกุหน่วยงาน คูค่า้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
 กําหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายและประเมนิความเสี(ยงต่อการเกดิทจุรติและคอร์รัปชั(นเป็นประจําทกุปี มกีาร
สอบทานการปฏบัิตติามนโยบายอย่างสมํ(าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบัิต ิและขอ้กําหนดในการดําเนนิการ
เพื(อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี(ยนแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้กําหนดของกฎหมาย ทั 6งนี6หากมกีารฝ่าฝืน
หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการทุจรติคอร์รัปชั(น จะตอ้งไดรั้บการ
พจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึการเลกิจา้ง กรณีที(จําเป็น 
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4. หนา้ที!ความรบัผดิชอบ 
 
 4.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
  4.1.1 พจิารณาอนุมัตนิโยบาย ตดิตาม ทบทวน และกํากับดูแลใหม้รีะบบสนับสนุนต่อตา้นทจุรติและ
คอรรั์ปชั(นที(มปีระสทิธภิาพ เพื(อใหม้ั(นใจว่า ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามสําคัญและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
  4.1.2 ปฏบัิตติามมาตรการต่อตา้นทุจรติและคอร์รัปชั(น รวมถงึใหคํ้าปรึกษา ขอ้แนะนํา พจิารณา
บทลงโทษ และร่วมกนัหาวธิแีกไ้ขปัญหา เมื(อไดรั้บรายงานทจุรติและคอรรั์ปชั(นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  4.2.1 กํากับดูแลการปฏบัิต ิการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื(นที(
เกี(ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(น รวมถงึนําเสนอรายงานความเพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรการเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
  4.2.2 นํานโยบาย รวมถงึการทบทวนนโยบายประจําปีหรือทบทวนเมื(อมนัียสําคัญ ที(ไดรั้บจากฝ่าย
จัดการ เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ
  4.2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการประเมนิความเสี(ยงการทุจรติและ
คอร์รัปชั(น รวมถงึสถติติามที(สํานักตรวจสอบนําเสนอ เพื(อใหม้ั(นใจว่าระบบดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที(กําหนดขึ6น 
หรือมคีวามเสี(ยงที(จะทําใหเ้กดิโอกาสทุจริตคอร์รัปชั(น ที(มีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ 
บรษัิทฯ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
  4.2.4 รับเรื(องการแจง้เบาะแสการกระทําทุจรติและคอรรั์ปชั(นที(คนในองคก์รเกี(ยวขอ้ง โดยตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิที(ไดรั้บ และเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ ร่วมกนัพจิารณาลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหา 
 
 4.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี!ยง 
  4.3.1 กํากบัและสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิงานดา้นการบรหิารความเสี(ยงดา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(น 
  4.3.2 ประเมนิความเสี(ยงที(อาจเกดิการทุจรติและคอร์รัปชั(น รวมทั 6งบรหิารจัดการและวางนโยบาย
บรหิารความเสี(ยงที(เหมาะสมตอ่การป้องกนัการเกดิทจุรติและคอรรั์ปชั(น 
 
 4.4 ฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
  4.4.1 กําหนด/ทบทวนนโยบายเพื(อใหท้นัตอ่การเปลี(ยนแปลงของธรุกจิ หรอืเมื(อมนัียสําคัญ หรอืตาม
ขอ้กําหนดของกฎหมายเพื(อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  4.4.2 ดําเนนิการตามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(น รวมถงึสื(อสารไปยังพนักงาน
และผูเ้กี(ยวขอ้ง 
  4.4.3 ใหค้วามชว่ยเหลอืคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรายงานและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามที(ไดรั้บ
แจง้หรอืไดรั้บมอบหมายเกี(ยวกับการสอบสวนการทจุรติและคอรรั์ปชั(น โดยสามารถมอบหมายใหท้มีผูบ้รหิารที(เห็นว่า
สามารถชว่ยสบืหาขอ้เท็จจรงิได ้
 
 4.5 ผูอํ้านวยการสํานกัตรวจสอบ 
  4.5.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิัตงิานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน
จ่ายคา่สนิไหมทดแทน งานจัดซื6อ งานทําสัญญา ฯลฯ ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย ระเบยีบปฏบัิต ิอาํนาจ
ดําเนนิการ ขอ้กฎหมาย รวมถงึขอ้กําหนดสํานักงาน คปภ. และ ปปง. เพื(อมั(นใจว่า มรีะบบควบคมุภายในที(ด ีมคีวาม
เหมาะสม และเพยีงพอตอ่ความเสี(ยงดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชั(นที(อาจเกดิขึ6น 
  4.5.2 ตดิตาม ทบทวน และประเมนิผล มาตรการทุจริตและคอร์รัปชั(น รวมถงึเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการประเมนิความเสี(ยงที(เกี(ยวกับการทจุรติและคอรรั์ปชั(นใหผู้บ้รหิารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื(อพจิารณาและปรับปรุง 
  4.5.3 ปฏบัิตติามที(คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ในเรื(องการตรวจสอบการทจุรติและคอรรั์ปชั(น 
  4.5.4 รับแจง้เบาะแสและใหคํ้าแนะนําเกี(ยวกับการทุจรติและคอร์รัปชั(น รวมถงึจัดเก็บสถติ ิ เช่น 
จํานวนเบาะแสที(ไดรั้บ/ถูกตรวจสอบ ประเภทเบาะแส และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 4.6 ผูบ้รหิาร 
  4.6.1 กํากบัดแูลและจัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอต่อการดําเนนิการเกี(ยวกับการทจุรติและคอรรั์ปชั(น 
  4.6.2 กําหนดใหม้ีระบบ มีการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมดูแล และสื(อสารไปยังพนักงานและ
ผูเ้กี(ยวขอ้ง เพื(อใหมั้(นใจวา่มกีารปฏบัิตติามนโยบายที(กําหนดขึ6น 
 
 4.7 พนกังาน 
  4.7.1 นํานโยบายไปปฏบิัต ิพรอ้มทั6งสอดสอ่งดแูลและรายงานการพบเห็น หรอืการกระทําใดที(สงสัย
อาจมกีารฝ่าฝืนนโยบายตามช่องทางการรับแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนตามที(บรษัิทฯ กําหนด 
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5. มาตรการและแนวทางการปฏบิตั ิ
 
 5.1 กรรมการและผูบ้รหิาร ตอ้งแสดงความมุ่งมั(น และเป็นแบบอย่างที(ดใีนการปฏบัิตติามนโยบาย รวมถงึการ
ตระหนักใหค้วามสําคัญในการสรา้งความเขา้ใจและส่งเสรมิใหพ้นักงานยดึถือปฏิบัตอิย่างจริงจัง ต่อเนื(อง และ
เสรมิสรา้งใหเ้ป็นสว่นหนึ(งของวัฒนธรรมองคก์ร 
 5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏบัิตติามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่เขา้ไปเกี(ยวขอ้ง 
ไม่เรยีกรอ้ง ไมรั่บเงนิ ผลประโยชน์ สิ(งของ หรอืประโยชน์อื(นใดจากบุคคลหรือนิตบิุคคลที(ร่วมทําธุรกจิ ไม่วา่จะเป็น
การเรยีกรอ้ง หรอืรับเพื(อตนเองหรอืผูอ้ื(น ที(สอ่ไปในทางจูงใจใหป้ฏบิัตหิรอืละเวน้ปฏบัิต ิหรอืกระทําผดิกฎหมาย ไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้ม กรณีพบการกระทําผดิจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
 5.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื(อพบเห็นการกระทําหรือ
พฤตกิรรมที(เขา้ข่ายทจุรติและคอรรั์ปชั(น หรอืสอ่ไปในทางทจุรติและคอรรั์ปชั(น ที(เกี(ยวขอ้งกับบรษัิทฯ ทั 6งทางตรงหรือ
ทางออ้ม ผูพ้บเห็นตอ้งแจง้ผูบั้งคับบัญชาหรอืบุคคลที(รับผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ หากมขีอ้
สงสยัหรอืซักถาม ใหป้รกึษาผูบั้งคับบญัชาหรอืบุคคลที(กําหนดใหทํ้าหนา้ที(รับผดิชอบ ผ่านชอ่งทางที(กําหนด 
 5.4 บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที(ปฏิเสธหรือแจง้ทุจริตและคอร์รัปชั(นที(เกี(ยวกับ 
บรษัิทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูค้วามร่วมมอืในการแจง้และรายงาน โดยจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ 
หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนักงานที(ปฏเิสธการทุจรติและคอรรั์ปชั(น แมก้ารกระทํานั6นจะทําใหส้ญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ 
 5.5 ผูท้ี(กระทําการทจุรติและคอรรั์ปชั(น ถอืเป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณบรษัิทฯ ซึ(งตอ้งไดรั้บโทษทางวนัิย 
และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั6นเขา้เงื(อนไขการกระทําความผดิทั 6งทางอาญาและทางแพ่ง 
 5.6 บรษัิทฯ มุง่มั(นที(จะสรา้งและรักษาวัฒนธรรมองคก์รที(ยดึมั(นวา่ การทจุรติและคอร์รัปชั(น การใหห้รือการรับ
สนิบน เป็นการกระทําที(ยอมรับไม่ได ้ไมว่า่จะเป็นการกระทํากับบคุคลใดก็ตาม รวมถงึการกระทําธรุกรรมกบัภาครัฐและ
เอกชน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื(อสัตย ์และตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
 5.7 ค่าของขวัญ ค่าเลี6ยงรับรอง [Gift and Hospitality] ที(เกี(ยวขอ้งกับธุรกจิ สามารถกระทําไดต้ามโอกาส 
ธรรมเนียม ประเพณี หรอืตามมารยาทสังคมที(ปฏบิัตโิดยทั(วไป ซึ(งตอ้งดําเนนิการดว้ยความโปร่งใส การรับหรอืการให ้
ตอ้งมมีลูคา่ที(เหมาะสม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ หรอืละเวน้ปฏบัิตหินา้ที( และตรวจสอบได ้
 5.8 การใหค้วามสนับสนุน [Sponsorship] ตามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพื(อสนับสนุน
โครงการโดยระบุชื(อในนามบรษัิทฯ เท่านั6น เงนิสนับสนุนที(จ่ายตอ้งมวีัตถุประสงค์เพื(อธุรกจิ ภาพลักษณ์ที(ด ีและ
ชื(อเสยีงของบรษัิทฯ โดยมกีระบวนการพจิารณาที(โปร่งใส ปราศจากความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การเบกิจ่ายตอ้ง
ระบวุตัถปุระสงคท์ี(ชดัเจน มหีลกัฐานที(เชื(อถอืและตรวจสอบได ้และดําเนนิการตามขั 6นตอนการขออนุมตัทิี(สามารถสอบ
ทาน ควบคมุ อนุมัตโิดยผูม้อํีานาจ รวมถงึการประเมนิผลและตรวจสอบได ้
 5.9 การบรจิาค [Donations] บรษัิทฯ สนับสนุนการมสีว่นร่วมกับชมุชนและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน 
เพื(อใหส้ังคมมีความน่าอยู่และมีสิ(งแวดลอ้มที(ดี ดังนั6นบริษัทฯ จะใชเ้งินหรือใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบ 
อื(น ๆ เพื(อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมไิดมุ้ง่หวงัผลทางธุรกจิแตอ่ยา่งใด 
 5.10 การสนับสนุนทางการเมือง [Political Contributions] บรษัิทฯ ดําเนินธุรกจิโดยยดึมั(นความเป็นกลาง
ทางการเมอืง โดยไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด หรอืผูม้อีาํนาจทางการเมอืงคนใด ไมนํ่าเงนิทุนหรือ
ทรัพยากรของบรษัิทฯ ไปใชช้ว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มแกพ่รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงใด 
 5.11 การขัดแยง้ทางผลประโยชน์ [Conflict of Interest] หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บรษัิทฯ ประกอบธุรกจิแข่งกับบรษัิทฯ หลกีเลี(ยงการดําเนนิการที(เกี(ยวโยงกับตนเองที(อาจกอ่ใหเ้กดิการขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม กรณีมคีวามจําเป็น ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ เพื(อดูแลใหม้ี
ความโปร่งใสและยตุธิรรม 
 5.12 การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก [Facilitation Payment] บรษัิทฯ มีนโยบายไม่จ่ายและรับค่าอํานวย
ความสะดวกหรอืเงนิใหส้นิบนทกุกรณี ที(อาจนําไปสูก่ารทจุรติคอรรั์ปชั(น 
 5.13 การจา้งพนักงานรัฐ [Revolving Door] บริษัทฯ มีนโยบายไม่มีการจา้งเจา้หนา้ที(รัฐเพื(อแสวงหา
ผลประโยชนใ์ด ๆ จากขอ้มลูหรอืสายสัมพันธข์องเจา้หนา้ที(รัฐในการสรา้งความไดเ้ปรยีบการแข่งขัน 
 5.14 การจัดซื6อ จัดจา้ง ตอ้งดําเนนิการตามขั 6นตอนและระเบยีบอย่างเคร่งครัด มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และเป็นไปตามอํานาจดําเนนิการ รวมถงึกําหนดใหม้กีารระบขุอ้กําหนดเกี(ยวกบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชั(นในเงื(อนไข
สญัญาหรอืขอ้ตกลงการจัดซื6อ จัดจา้ง 
 5.15 บรษัิทฯ ตระหนักถงึความสําคัญในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกับบุคคลอื(นที(ตอ้งปฏบัิติ
หนา้ที(ที(เกี(ยวขอ้งกับบรษัิทฯ โดยกําหนดใหม้กีารประชาสัมพันธน์โยบายแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกคา้ และ
ประชาชนผา่นสื(อต่าง ๆ เชน่ เว็บไซต ์อเีมล รายงานประจําปี สื(อสงัคมออนไลน์ ฯลฯ รวมถงึคูค่า้และตัวแทนทางธุรกจิ
เพื(อยดึถอืและนํานโยบายไปปฏบัิต ิโดยนโยบายดังกล่าวเป็นการปฏบัิตภิายใตก้ฎหมายประเทศไทย และเพื(อแสดง
ใหเ้ห็นถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการดําเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส 
 5.16 นโยบายฉบับนี6ใหค้รอบคลมุถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล [Human Resources] ตั6งแต่การคัดเลอืก 
และสรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน การใหผ้ลตอบแทน และเลื(อนตําแหน่ง ที(สะทอ้นถงึความ
มุง่มั(นของบรษัิทฯ ตอ่มาตรการต่อตา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(น โดยกําหนดใหผู้บั้งคับบัญชาทกุระดับสื(อสารและทําความ
เขา้ใจกับพนักงาน เพื(อใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิที(อยู่ในความรับผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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6. การรบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทจุรติและคอรร์ปัช ั!น 
 
 บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั(นในการดําเนนิธุรกจิอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม จงึกําหนดใหม้ชีอ่งทางการรับแจง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี(ยวกับการทุจรติและคอรรั์ปชั(น ที(ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม เชน่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คู่แข่งทางการคา้ 
เจา้หนี6 ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้รหิาร และพนักงาน สามารถตดิต่อกับบรษัิทฯ ได ้ทั 6งนี6ไม่ว่าจะแจง้ดว้ยวธิใีดก็
ตาม บรษัิทฯ จะดําเนนิการตามมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไมเ่ปิดเผยและรักษาความลับ 
 

6.1 หากผูใ้ดพบเห็นการกระทําของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ในเรื(องดังต่อไปนี6 
  6.1.1 พบเห็นการกระทําทจุรติและคอรรั์ปชั(นที(เกี(ยวขอ้งกับบรษัิทฯ ทั 6งทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ พบ
เห็นบคุคลในบรษัิทฯ ตดิสนิบนหรอืรับสนิบนจากเจา้หนา้ที(ภาครัฐหรอืเอกชน 
  6.1.2 พบเห็นการกระทําที(ผดิขั 6นตอนตามระเบยีบปฏบัิตขิองบรษัิทฯ หรือมผีลต่อระบบการควบคุม
ภายในจนทําใหส้งสยัไดว้า่ อาจเป็นชอ่งทางในการทจุรติและคอรรั์ปชั(น 
  6.1.3 พบเห็นการกระทําที(ทําใหบ้รษัิทฯ เสยีผลประโยชน์ กระทบต่อชื(อเสยีง 
  6.1.4 พบเห็นการกระทําที(ที(ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธรุกจิ 
 6.2 คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณารับแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน 
หรอืการกระทําที(สงสัยไดว้า่เป็นการทุจรติและคอรรั์ปชั(นที(เกดิขึ6นกับบรษัิทฯ ทั 6งทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผูร้อ้งเรยีน
ที(พบเห็นการกระทําตามขอ้ 6.1 สามารถแจง้เบาะแสโดยระบุรายละเอยีด พรอ้มทั 6งขอ้มลูและหลักฐานที(เพยีงพอต่อ
การตรวจสอบ รวมถงึแจง้ชื(อ-นามสกลุ ที(อยู ่และโทรศัพท ์สง่มายังชอ่งทางรับเรื(องดังนี6 
  6.2.1 แจง้ทางอเีมล fraud_corruption@deves.co.th หรอืไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองหรือยื(นโดยตรงที(
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจั้ดการ หรอืผูอํ้านวยการสํานักตรวจสอบ ที(บรษัิท เทเวศประกันภยั จํากดั 
[มหาชน] 97 และ 99 อาคารเทเวศประกนัภัย ถนนราชดําเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  6.2.3 กรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน มีขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใหส้่งเรื(อง
รอ้งเรยีนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 
7. มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 
 
 7.1 เพื(อเป็นการคุม้ครองสทิธผิูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลที(กระทําโดยเจตนาสุจรติ บรษัิทฯ จะปกปิดชื(อ ที(อยู่ 
หรอืขอ้มูลที(ระบตัุวผูร้อ้งเรยีนหรือผูใ้หข้อ้มูลและเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ี(มหีนา้ที(รับผดิชอบใน
การดําเนนิการตรวจสอบเรื(องรอ้งเรยีนเทา่นั6นที(สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วได ้
 7.2 กรณีที(มีการรอ้งเรียนกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนา้ที(คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผู ้
รอ้งเรียน พยาน และบุคคลที(ใหข้อ้มูลในการสบืสวน ไม่ใหไ้ดรั้บความเดอืนรอ้น อันตรายใด หรอืความไม่ชอบธรรม 
โดยขอใหผู้ร้อ้งเรยีนส่งเรื(องรอ้งเรยีนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 7.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ที(ในการใชดุ้ลยพนิจิสั(งการตามที(เห็นสมควร เพื(อคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบคุคลที(ใหข้อ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ ไมใ่หไ้ดรั้บความเดอืนรอ้น อนัตราย
ใด หรอืความไมช่อบธรรม อนัเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการใหข้อ้มลู 
 7.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานใหก้ับผูบ้รหิารคนใดคนหนึ(งทําหนา้ที(แทนในการ
ใชด้ลุยพนิจิสั(งการคุม้ครองความปลอดภัยผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน พยาน หรอืบคุคลที(ใหข้อ้มูล โดยผูบ้รหิารที(ไดรั้บ
มอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเกี(ยวขอ้งกับเรื(องที(ไดรั้บแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน ทั 6งทางตรงและทางออ้ม [เช่น ผูถู้ก
กลา่วหาเป็นผูใ้ตบั้งคับบัญชาโดยตรง] ทั 6งนี6ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏบิัตหินา้ที(ที(เกี(ยวขอ้งกับเรื(องรอ้งเรียน มหีนา้ที(
เก็บรักษาขอ้มูลและเอกสารหลักฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื(นที(
ไมม่หีนา้ที(เกี(ยวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที(กฎหมายกําหนด 
 
8. การสบืสวน การตรวจสอบ และบทลงโทษ 
 
 8.1 เมื(อไดรั้บแจง้เบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้ลั(นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ โดยระหว่าง
ดําเนินการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอือาจมอบหมายใหผู้บ้รหิารระดับสูงแจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะให ้
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรยีนทราบ โดยกําหนดระยะเวลาการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ จนพจิารณาเสร็จสิ6นภายใน 30 วัน 
และสามารถขยายเวลาสบืสวนขอ้เท็จจรงิและพจิารณาจนเสร็จสิ6นไดอ้กีไมเ่กนิ 30 วัน 
 8.2 กรณีสบืสวนและพบการทจุรติและคอรรั์ปชั(น หรอืการกระทําใดซึ(งส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อฐานะการเงนิ 
ผลการดําเนินงาน หรือชื(อเสียงของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื(อ
ดําเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาที(เหมาะสมโดยไมชั่กชา้ ตามที(คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 8.3 กรณีสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรอืหลักฐานที(ม ีมเีหตุอันควรเชื(อไดว้่า ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทํา
การทุจรติและคอร์รัปชั(นจรงิ บรษัิทฯ จะใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหารับทราบขอ้กล่าวหาและสทิธพิสิูจน์ตนเองโดยการหา
ขอ้มลูหรอืหลักฐานที(แสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไมม่สีว่นเกี(ยวขอ้งกับการกระทําทจุรติและคอรรั์ปชั(นตามที(ไดถู้กกลา่วหา 
 8.4 กรณีผูถ้กูกล่าวหา ไดก้ระทําการทจุรติและคอรรั์ปชั(นจรงิ ถอืวา่เป็นการกระทําผดิต่อนโยบายบรษัิทฯ ผูถู้ก
กลา่วหาตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบที(บรษัิทฯ กําหนดไว ้และหากการกระทําการนั6นผดิกฎหมาย 
ผูก้ระทําความผดิอาจไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั 6งนี6คําตดัสนิของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถอืเป็นอันสิ6นสดุ 
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 8.5 กรณีที(การทจุรติและคอรรั์ปชั(นนั6นเกี(ยวขอ้งไปยังบุคคลภายนอกหรอืคูค่า้บรษัิทฯ บรษัิทฯ จะระงับสัญญา
หรอืระงับการชําระเงนิแกผู่ม้สีว่นเกี(ยวขอ้ง และจะดําเนนิคดตีามกฎหมายตามที(บรษัิทฯ เห็นสมควร 
 8.6 การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ กรณีพสิจูน์ไดว้า่เป็นการกระทําไม่สจุรติ ถา้เป็นพนักงานบรษัิทฯ จะไดรั้บโทษ
ทางวนัิย แตห่ากเป็นบคุคลภายนอก และบรษัิทฯ ไดรั้บความเสยีหาย จะพจิารณาดําเนนิคดตีามกฎหมาย 
 8.7 กรณีรอ้งเรียนกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที(ในการรับเรื(อง หาขอ้มูล และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ เพื(อรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหร่้วมกนัพจิารณาและกําหนดโทษตามที(เห็นสมควร 
 8.8 กรณีที(มกีารละเมดิ ฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการ หรอืแนวปฏบัิตกิารต่อตา้นทุจรติคอร์รัปชั(นที(กําหนดขึ6น ที(
สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บความเสยีหาย ผูท้ี(ปฏบัิตไิมถู่กตอ้งจะไดรั้บโทษทางวนัิยตามระเบยีบของบรษัิทฯ 
 
9. การเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัช ั!น 
 
 เพื(อใหท้กุคนในบรษัิทฯ และคู่คา้ ไดรั้บทราบถงึนโยบาย มาตรการ และการนําไปปฏบัิต ิรวมถงึการเปิดเผย
ตอ่สาธารณชนเกี(ยวกับนโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติและคอรรั์ปชั(น บรษัิทฯ จงึไดดํ้าเนนิการดังนี6 
 9.1 บรษัิทฯ จะสื(อสารนโยบายและมาตรการผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ เว็บไซต ์อเีมล รายงานประจําปี สื(อ
สงัคมออนไลน์ แผน่พับ หนังสอืแจง้ ฯลฯ 
 9.2 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารอบรมนโยบายใหก้บัพนักงานใหม ่
 9.3 บรษัิทฯ จะมกีารทบทวนนโยบายอยา่งสมํ(าเสมอทกุปี 
  


