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คูม่อืแนวทางปฏบิตักิารตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 
[Anti-Corruption Procedures] 

 

 
 

1. การตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

 
บรษัิท เทเวศประกนัภยั จ ำกดั [มหำชน] มอีดุมกำรณ์ในกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมคีณุธรรม ซึง่ไดม้คีวำมตระหนัก
เกีย่วกบักำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมสญูเสยีตอ่ระบบเศรษฐกจิและควำมเสยีหำยทำงสงัคม 
ซึง่เป็นกำรกระท ำทีไ่มถู่กตอ้ง และส่งผลต่อชือ่เสยีงของบรษัิทฯ ในดำ้นจรยิธรรมทำงธุรกจิ ควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขัน ท ำใหบ้รษัิทฯ ไมเ่ป็นทีย่อมรับ ตลอดจนลดควำมเชือ่มั่นของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี ดังนัน้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที่ 5/2560 จงึมมีตเิห็นชอบใหบ้รษัิทฯ เขำ้ร่วมโครงกำร 
“แนวร่วมปฏบิัตภิำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ” เมือ่วันที ่10 สงิหำคม 2560 เพือ่แสดงเจตนำรมณ์
และควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบ  
 
บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกจิ ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี [Good Governance]  
โดยยดึหลักกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธรรมและถูกตอ้ง บรหิำรงำนดว้ยควำมซือ่สัตยส์ุจรติ โปร่งใส ไม่สนับสนุน
กจิกำร กลุ่มบคุคล หรอืบคุคลทีม่สีว่นร่วมในกำรแสวงหำผลประโยชน์ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
จำกกำรใชอ้ ำนำจหนำ้ที่โดยมชิอบ ดังนั้นบรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยและคู่มือแนวทำงปฏบิัติ รวมถงึ 
Procedure ตำมระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO 9001 เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนนิงำน และยดึถอืเป็นหลัก
ในกำรปฏบิัตสิ ำหรับกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน ทีต่อ้งด ำเนนิกำรตำมค ำมั่นและนโยบำยทีก่ ำหนด
อยำ่งเครง่ครัด เพือ่พัฒนำและน ำไปสูอ่งคก์รแหง่ควำมยัง่ยนือยำ่งมคีณุธรรม 
 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตักิำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ไวด้ังนี ้
 
1.1 ไมท่จุรติและคอรรั์ปชัน่และตอ้งระมดัระวังกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีม่คีวำมเสีย่งสงู เชน่ กำรเขำ้รว่มประกวด

รำคำหรือประมูลงำนรำชกำร กำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยใหก้ับเจำ้หนำ้ที่รัฐในรูปแบบต่ำง ๆ [เงนิค่ำของขวัญ 
คำ่บรกิำรตอ้นรับ กำรเลีย้งรับรอง กำรบรจิำค กำรใหค้วำมสนับสนุน] เป็นตน้ 

1.2 ไม่ละเลยหรือเพกิเฉยเมือ่พบเห็นกำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยทุจรติและคอร์รัปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ ตอ้ง
รำยงำนใหผู้บ้งัคับบญัชำหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบทรำบ และใหค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

1.3 กำรบรจิำคหรอืกำรใหค้วำมสนับสนุน จะตอ้งมคีวำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมระเบยีบบรษัิทฯ และกฎหมำย 
โดยตอ้งมัน่ใจวำ่กำรบรจิำคหรอืกำรใหค้วำมสนับสนุนไมไ่ดถ้กูน ำไปใชเ้พือ่กำรตดิสนิบน 

1.4 พงึระมัดระวังในกำรท ำธุรกรรมกับบุคคล นิตบิุคคล หรือองค์กรใดที่มขีอ้สงสัยเกีย่วกับกำรทุจรติและ
คอรรั์ปชัน่ 

 
 

 
นโยบายตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

 
ก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมย่นิยอม ไมจ่ำ่ย ไม่
มสี่วนเกีย่วขอ้ง ต่อตำ้นผูเ้กีย่วขอ้ง และไม่ยอมรับกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม เพือ่ประโยชน์ต่อบรษัิทฯ ตนเอง ครอบครัว เพือ่น หรอืคนรูจ้ัก หรอืเพือ่
ประโยชน์ทำงธรุกจิ และจะไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบตอ่พนักงำนทีป่ฏเิสธกำร
ทุจรติและคอร์รัปชั่น แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะส่งผลใหบ้รษัิทฯ สูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิก็ตำม 
ทัง้นีน้โยบำยครอบคลมุถงึทกุหน่วยงำน คูค่ำ้ ลกูคำ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
 
ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยและประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิทุจรติและคอร์รัปชั่นเป็น
ประจ ำทุกปี มีกำรสอบทำนกำรปฏบิัติตำมนโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทำงกำรปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนนิกำรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทัง้นี้หำกมกีำรฝ่ำฝืนหรอืกระท ำกำรใด ๆ อัน
เป็นกำรสนับสนุน ชว่ยเหลอื หรอืใหค้วำมร่วมมอืกับกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ จะตอ้งไดรั้บกำร
พจิำรณำโทษตำมระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึกำรเลกิจำ้ง กรณีทีจ่ ำเป็น 
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2. การใหห้รอืรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง 
HB-CM-001 การพจิารณาการจดัซือ้ของขวญั และการให/้รบัของขวญั 

HB-CM-002 การพจิารณาการเบกิจา่ยคา่เลีย้งรบัรอง/การบรกิารตอ้นรบั 
QP-MC-012 การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการตดิตาม สนิไหมรถยนต ์

QP-NC-007 การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการตดิตาม สนิไหมท ัว่ไป 
HB-CM-003 การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในการประกวดราคาหรอืประมลูงานราชการ 

 
กำรใหห้รอืรับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง กำรบรกิำรตอ้นรับ หมำยถงึ กำรรับหรอืใหผ้ลประโยชนต์ำ่ง ๆ ซึง่รวมถงึ
ทรัพย์สิน บริกำร หรือกำรเลี้ยงรับรอง กำรบริกำรตอ้นรับ กับผูเ้กี่ยวขอ้งทำงธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตำม
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรอืตำมมำรยำทสงัคมทีป่ฏบิตัโิดยทั่วไป โดยตอ้งมมีลูคำ่เหมำะสม ไมเ่ป็นกำรสรำ้ง
แรงจูงใจในกำรตัดสนิใจทีไ่มช่อบธรรม หรอืละเวน้กำรปฏบิัตหินำ้ที ่มคีวำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้บรษัิทฯ 
จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
2.1 ก่อนกำรรับหรือใหข้องขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และ กำรบริกำรตอ้นรับ กับผูเ้กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิ ควร

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สิง่เหลำ่นัน้มมีลูคำ่เหมำะสมในแตล่ะโอกำส และกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั 
หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ก ำหนดใหก้ระท ำได ้

2.2 ไมรั่บหรอืใหท้รัพยส์นิ บรกิำร กำรเลีย้งรับรอง กำรบรกิำรตอ้นรับ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอทิธพิล หรอืแรงจงูใจใน
กำรตัดสนิใจอยำ่งหนึง่อยำ่งใดและท ำใหเ้กดิกำรปฏบิตัหินำ้ทีท่ีไ่มช่อบธรรม 

2.3 ตอ้งมหีลักฐำนกำรใชจ้่ำยเงนิทีแ่สดงมลูค่ำของทรัพยส์นิ บรกิำร กำรเลีย้งรับรอง และกำรบรกิำรตอ้นรับ 
นัน้เพือ่ใหส้ำมำรถตรวจสอบได ้

2.4 กำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยกรณีอืน่ ๆ จะตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑก์ระบวนกำรทีก่ ำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และไดรั้บอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย รวมถงึกำรอนุมตัจิำ่ยตำมอ ำนำจด ำเนนิกำรทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด และมี
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรจำ่ยทีช่ดัเจน 

2.5 กรณีไดรั้บมอบหมำยหรือไดรั้บอนุญำตจำกผูบ้ังคับบัญชำใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงำนภำยนอก อำจรับ
ทรัพยส์นิ บรกิำร กำรเลีย้งรับรอง กำรบรกิำรตอ้นรับ ไดต้ำมหลักเกณฑห์รอืมำตรฐำนทีห่น่วยงำนภำย
นอกนัน้ก ำหนดไว ้

2.6 พงึระมัดระวังทัง้กรณีกำรใหท้รัพยส์นิ บรกิำร เลีย้งรับรองแกผู่บ้ังคับบัญชำ หรอืบคุคล/หน่วยงำนภำยใน 
และกำรรับทรัพยส์นิ บรกิำร เลีย้งรับรองจำกผูใ้ตบ้ังคับบัญชำ หรอืบุคคล/หน่วยงำนภำยใน โดยกำรให ้
และกำรรับดังกลำ่วจะตอ้งไมเ่ป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรตัดสนิใจอยำ่งหนึง่อยำ่งใดโดยไมเ่ป็นธรรม 

 
 

3. การใหค้วามสนบัสนนุ 
HB-AC-015 การพจิารณาการจา่ยเงนิใหค้วามสนบัสนนุและการบรจิาค 

 
ควำมสนับสนุน [Sponsorships] หมำยถงึ เงิน สิง่ของ หรือรูปแบบอื่นใด ที่ใหห้รือไดรั้บจำกคู่คำ้ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ธรุกจิ ตรำสนิคำ้ หรอืชือ่เสยีงของบรษัิทฯ เป็นประโยชนต์อ่กำรสรำ้งควำมน่ำเชือ่ถอืทำงกำรคำ้ 
[Goodwill] ชว่ยกระชบัควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ และเหมำะสมแกโ่อกำส ทัง้นี้กำรใหค้วำมสนับสนุนตอ้งมคีวำม
ถกูตอ้ง โปรง่ใส มหีลักฐำนเพือ่บนัทกึบญัชไีด ้ตรวจสอบได ้ควรระบถุงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง จดุประสงคท์ำงธรุกจิ
อยำ่งชดัเจน อธบิำยรำยละเอยีดกจิกรรม และระบถุงึจ ำนวนเงนิทีไ่ดใ้ชจ้ำ่ยไป บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิ
ไวด้ังนี ้
 
3.1 กำรใหค้วำมสนับสนุนตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพือ่สนับสนุนโครงกำรโดยระบชุือ่ในนำมบรษัิทฯ เทำ่นัน้ 
3.2 ควำมสนับสนุนทีจ่ำ่ยตอ้งมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ธรุกจิ ภำพลักษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีงของบรษัิทฯ 
3.3 กระบวนกำรพจิำรณำทีโ่ปร่งใส ปรำศจำกควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเบกิจ่ำยตอ้งระบวุัตถปุระสงค์

ที่ชัดเจน มีหลักฐำนที่เชือ่ถือและตรวจสอบได ้และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรขออนุมัติที่สำมำรถ 
สอบทำน ควบคมุ อนุมตัโิดยผูม้อี ำนำจ รวมถงึกำรประเมนิผลและตรวจสอบได ้

 
 

4. การบรจิาค 
HB-AC-015 การพจิารณาการจา่ยเงนิใหค้วามสนบัสนนุและการบรจิาค 

 
บรษัิทฯ สนับสนุนกำรมสีว่นรว่มกบัชมุชนและพัฒนำคณุภำพชวีติของประชำชน เพือ่ใหส้งัคมมคีวำมน่ำอยูแ่ละมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ีดังนัน้บรษัิทฯ จะใชเ้งนิหรอืใหค้วำมชว่ยเหลอืในรปูแบบอืน่ ๆ เพือ่เป็นกำรตอบแทนสงัคม โดย
มไิดมุ้ง่หวังผลทำงธุรกจิแต่อยำ่งใด อยำ่งไรก็ตำมเพือ่ใหก้ำรบรจิำคด ำเนนิไดอ้ยำ่งเหมำะสม มคีวำมโปร่งใส 
และหลีกเลี่ยงกำรถูกพจิำรณำว่ำเป็นกำรใหส้นิบนทำงออ้ม หรือก่อใหเ้กดิควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกจิที่ไม่
เหมำะสม บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
4.1 กำรบรจิำคตอ้งเป็นไปตำมเพือ่กำรกศุลสำธำรณะ หรอืมวีัตถปุระสงคท์ีช่ดัเจน เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่

สงัคม ไมม่วีัตถปุระสงคแ์อบแฝง หรอืเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนท์ำงธรุกจิทีไ่มเ่หมำะสม 
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4.2 กำรบรจิำค ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพือ่สนับสนุนโครงกำรโดยระบชุือ่ในนำมบรษัิทฯ เทำ่นัน้ 
4.3 กำรบรจิำค เชน่ มูลนธิ ิองคก์รสำธำรณะกุศล วัด โรงพยำบำล สถำนพยำบำล องคก์รเพือ่ประโยชน์ต่อ

สงัคมทีม่ใีบรับรองเชือ่ถอืไดห้รอืตรวจสอบได ้หรอืองคก์รทีไ่ดรั้บอนุมตัจิำกกรรมกำรผูจั้ดกำร 
 
 

5. การสนบัสนนุทางการเมอืง 

 
บรษัิทฯ วำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่หรอืสนับสนุนดำ้นกำรเงนิหรอืรปูแบบ
อืน่แกพ่รรคกำรเมอืง กลุม่แนวรว่มทำงกำรเมอืง ผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืง 
ไมว่่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้ในระดับทอ้งถิน่ ระดับภมูภิำค หรอืระดับประเทศ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ 
ใหค้วำมเคำรพในสทิธทิำงกำรเมอืงของพนักงำนในฐำนะพลเมอืงทีด่ตีำมรัฐธรรมนูญไมว่ำ่จะเป็นกำรลงคะแนน
เลอืกตัง้ หรอืกำรเป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืง บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
5.1 ใชส้ทิธทิำงกำรเมอืงในนำมตนเอง และหลกีเลีย่งกำรกระท ำทีท่ ำใหผู้อ้ ืน่เขำ้ใจวำ่ กระท ำในนำมบรษัิทฯ 
5.2 ไมค่วรแสดงออกดว้ยวธิใีด ๆ ทีท่ ำใหผู้อ้ ืน่เขำ้ใจวำ่บรษัิทฯ เกีย่วขอ้ง ฝักใฝ่ หรอืสนับสนุนกำรด ำเนนิกำร

ทำงกำรเมอืง พรรคกำรเมอืง กลุม่แนวรว่มทำงกำรเมอืง ผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืง หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 
5.3 ไมแ่ตง่กำยดว้ยเครือ่งแบบพนักงำนหรอืใชส้ญัลักษณ์ใดทีท่ ำใหผู้อ้ ืน่เขำ้ใจวำ่เป็นพนักงำนบรษัิทฯ ในกำร

เขำ้รว่มประชมุทำงกำรเมอืง หรอืรว่มชมุนุมในทีส่ำธำรณสถำนใด ๆ อนัมลีักษณะทำงกำรเมอืง 
5.4 พงึหลกีเลีย่งกำรแสดงออกหรอืแสดงควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืงในสถำนทีท่ ำงำนหรอืในเวลำงำนอนัอำจ

ท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำน 
 
 

6. การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 
กำรขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ หมำยถงึ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนของบุคลำกรของบรษัิทฯ และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กล่ำวคอืเป็นสถำนกำรณ์หรอืกำรกระท ำทีบุ่คลำกรปฏบิัตงิำนมผีลประโยชน์สว่นตนทีม่ี
ผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจหรือกำรปฏบิัตหินำ้ที่ในต ำแหน่งที่บุคคลนัน้รับผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของบรษัิทฯ ดว้ย โดยสถำนกำรณ์นัน้อำจท ำใหบุ้คคลนัน้ขำดควำมเที่ยงธรรมในกำร
ตัดสนิใจไดอ้ยำ่งโปรง่ใสเนือ่งจำกยดึผลประโยชนส์ว่นตนเป็นหลัก ผลเสยีจงึเกดิขึน้กบับรษัิทฯ 
 
บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิัตไิว ้ตำมค ำสั่งบรษัิทฯ ที ่29/2562 เรือ่งกำรมสีว่นไดส้ว่นเสยีกับตัวแทน หรอื
นำยหนำ้ และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดังตอ่ไปนี ้
 
6.1 หำ้มพนักงำนหรอืลูกจำ้งของบรษัิทฯ เขำ้ไปเป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ หรอืประกอบกจิกำรทีอ่ำจมสีว่นได ้

สว่นเสยีกบักำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้ม 
6.2 ในกรณีทีพ่นักงำนหรอืลกูจำ้งของบรษัิทฯ มคีวำมจ ำเป็นใด ๆ ทีต่อ้งเขำ้ไปขอ้งเกีย่วกบัธรุกจิหรอืเหตกุำรณ์

ใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขัดแยงัทำงผลประโยชน ์ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบคุคลกอ่น 
6.3 ไม่เรยีกหรอืรับเงนิหรอืยอมรับเงนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อืน่ใดจำกผูเ้กีย่วขอ้งทำงธุรกจิใน

โอกำสทีไ่มใ่ชเ่ป็นไปตำมขนบธรรมเนยีมประเพณีในแตล่ะทอ้งถิน่ 
6.4 ไมเ่สนอเงนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อืน่ใดกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ เพือ่แลกเปลีย่นกับสทิธิ

พเิศษทีไ่มค่วรไดรั้บ 
6.5 พนักงำนหรอืลกูจำ้งของบรษัิทฯ ตอ้งไมแ่สวงหำผลประโยชน์สว่นตัวจำกขอ้มลู หรอืสิง่ใด ๆ ทีต่นรูม้ำจำก

ต ำแหน่งหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
6.6 หำ้มมใิหพ้นักงำนหรอืลูกจำ้งของบรษัิทฯ มใีบอนุญำตนำยหนำ้ประกันวนิำศภัย หรอืเป็นตัวแทนประกัน

วนิำศภยัใหแ้กบ่รษัิทใด ๆ 
6.7 หำ้มมใิหพ้นักงำนหรอืลูกจำ้งของบรษัิทฯ น ำงำนสว่นตัว หรอืงำนของลูกคำ้ทีม่ำตดิต่อซือ้ประกันโดยตรง

กบับรษัิทฯ ไปฝำกผำ่นตัวแทนหรอืนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยัของบรษัิทฯ 
6.8 หำ้มมใิหพ้นักงำนหรอืลูกจำ้งของบรษัิทฯ น ำงำนลูกคำ้ของบรษัิทฯ ไปประกันกับบรษัิทอืน่ หรอืไปกระท ำ

กำรอืน่ใดทีท่ ำใหบ้รษัิทฯ เสยีผลประโยชน ์
6.9 หำ้มมใิหพ้นักงำนหรอืลกูจำ้งของบรษัิทฯ รับเงนิคอมมชิชัน่ หรอืผลตอบแทนจำกกำรขำยประกันภัย ไมว่ำ่

ทำงตรงหรือทำงออ้ม ยกเวน้เงินรำงวัลตอบแทนจำกกำรขำยประกันที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัตจิำก
คณะกรรมกำรบคุคล 

6.10 กำรตดิตำมทวงถำมค่ำเบีย้ประกันใหเ้ป็นหนำ้ทีข่องฝ่ำยบรหิำรจัดกำรเบีย้ประกันภยั ในกรณีเป็นงำนของ
สำขำ ใหเ้ป็นหนำ้ทีข่องสำขำนัน้ ๆ และใหป้ฏบิตั ิดังนี ้
6.10.1 ลกูคำ้ตรงใหต้ดิตำมจำกผูเ้อำประกนัภยัโดยตรง 
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6.10.2 ลกูคำ้ผำ่นตัวแทนหรอืนำยหนำ้ประกนัวนิำศภัย ใหต้ดิตำมจำกตัวแทนหรอืนำยหนำ้เทำ่นัน้ ยกเวน้
กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง หรอืรำยชือ่ลูกคำ้ตำมทีค่ณะกรรมกำรสนิเชือ่อนุมัต ิหรอืงำน
ฝำกเขำ้ Code ตัวแทนหรอืนำยหนำ้ ตำมรำยชือ่แนบ ใหต้ดิตำมหรอืเกบ็เงนิจำกผูเ้อำประกนัภยัได ้

6.11 กำรรับเงนิกำรเก็บคำ่เบีย้ประกนัภยั ใหป้ฏบิตัดิังนี้ 
6.11.1 พนักงำนทีม่หีนำ้ทีรั่บ/เก็บเบีย้ประกันภัย ใหเ้ฉพำะพนักงำนตำมรำยชือ่ในหนังสอืมอบอ ำนำจให ้

ไปเก็บเงนิคำ่เบีย้ประกนัภยัเทำ่นัน้ 
6.11.2 ใหพ้นักงำนทีไ่มม่รีำยชือ่ในหนังสอืมอบอ ำนำจตำมขอ้ 6.11.1 รับหรอืเก็บเบีย้ประกนัภัยไดเ้ฉพำะ

เป็นลกูคำ้ตรงของบรษัิทฯ โดยพนักงำนตอ้งน ำสง่เงนิตอ่บรษัิทฯ ภำยในวันถัดไป 
6.11.3 พนักงำนสำขำใหรั้บเงนิแทนเจำ้หนำ้ที่กำรเงนิไดใ้นกรณีเจำ้หนำ้ที่กำรเงนิไปปฏบิัตงิำนนอก

ส ำนักงำนสำขำ โดยพนักงำนตอ้งน ำเงนิทีไ่ดรั้บฝำกเขำ้บญัชบีรษัิทฯ ภำยในวันถัดไป หรอืสง่เงนิ
ตอ่บรษัิทฯ ในทันททีีเ่จำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิเขำ้ปฏบิตังิำนทีส่ ำนักงำนสำขำ 

 
 

7. การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก 

 
ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนเล็กนอ้ยทีจ่่ำยแกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร และ
เป็นกำรใหเ้พียงเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ เจำ้หนำ้ที่ของรัฐจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุน้ให ้
ด ำเนนิกำรรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ไมต่อ้งอำศัยดุลยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และเป็นกำรกระท ำอันชอบ
ดว้ยหนำ้ทีข่องเจำ้หนำ้ทีรั่ฐนัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ติบิคุคลพงึจะไดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ เชน่ กำรขอใบอนุญำต 
กำรขอหนังสอืรับรอง และกำรไดรั้บบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 
 
บรษัิทฯ มนีโยบำยไมจ่่ำยหรอืรับค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หรอืเงนิใหส้นิบนทุกกรณี ทีอ่ำจน ำไปสูก่ำรทุจรติและ
คอรรั์ปชัน่ 
 
 

8. การจา้งพนกังานรฐั 

 
เจำ้หนำ้ทีรั่ฐ/พนักงำนรัฐ หมำยถงึ ผูด้ ำรงต ำแหน่งกำรเมอืง ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ซึง่มตี ำแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำนหรอืบคุคลผูป้ฏบิัตงิำนในรัฐวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรัฐ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และ
สมำชกิสภำทอ้งถิน่ซึง่มใิช่ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง เจำ้พนักงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลักษณะปกครอง
ทอ้งถิน่ หมำยควำมรวมถงึกรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกจำ้งของส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนของรัฐ 
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ใชอ้ ำนำจหรือไดรั้บมอบหมำยใหใ้ชอ้ ำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำร
ด ำเนนิกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตำมกฎหมำย ไมว่ำ่จะเป็นกำรจัดตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร รัฐวสิำหกจิ หรอืกจิกำรอืน่
ของรัฐ 
 
บรษัิทฯ มนีโยบำยไมม่กีำรจำ้งเจำ้หนำ้ทีรั่ฐเพือ่กำรแสวงหำผลประโยชน์ใด ๆ จำกขอ้มลูหรอืสำยสัมพันธข์อง
เจำ้หนำ้ทีรั่ฐในกำรสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบกำรแขง่ขนั 
 
 

9. นโยบายกบับรษิทัในเครอื ตวัแทนธุรกจิ และคูค่า้ 

 
บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกับบคุคลอืน่ทีต่อ้งปฏบิัตหินำ้ที ่
ที่เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ โดยก ำหนดใหม้กีำรประชำสัมพันธน์โยบำยแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของ
บรษัิทฯ รวมถงึลูกคำ้ คู่คำ้ ตัวแทนธุรกจิ และประชำชนผำ่นสือ่ตำ่ง ๆ เชน่ เว็บไซต ์อเีมล รำยงำนประจ ำปี สือ่
สังคมออนไลน์ ฯลฯ ส ำหรับคู่คำ้และตัวแทนทำงธุรกจิ จะตอ้งรับทรำบและปฏบิัตติำมนโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นทุจรติและคอรรั์ปชั่นของบรษัิทฯ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ในกำรด ำเนนิธุรกจิอย่ำง
โปรง่ใส บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
9.1 บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรลงนำมบันทกึขอ้ตกลงเพิม่เตมิในสัญญำเกีย่วกับจรยิธรรมควำมร่วมมอืในกำร

ป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ทีบ่รษัิทฯ ก ำหนดขึน้ พรอ้มทัง้ก ำหนดบทลงโทษกรณีฝ่ำฝืน
หรือละเมดิขอ้ตกลง รวมถงึก ำหนดช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแส กรณีพบเห็นกำรกระท ำของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำน ฝ่ำฝืนนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ทีบ่รษัิทฯ ก ำหนดขึน้ 

9.2 บรษัิทฯ แจง้ใหคู้่คำ้และตัวแทนทำงธุรกจิทรำบเกีย่วกับนโยบำย กำรปฏบิัตติำมนโยบำยและมำตรกำร
ตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ เชน่ มหีนังสอืหรอือเีมลถงึคูค่ำ้และตัวแทนทำงธรุกจิ กำรเผยแพร่
นโยบำยบนเว็บไซตบ์รษัิทฯ รำยงำนประจ ำปี หรอืสือ่สงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

9.3 บรษัิทฯ ก ำหนดหลักเกณฑค์ณุสมบตักิำรเป็นคูค่ำ้ ไวด้ังนี ้



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 

 คูม่อืแนวทางปฏบิตักิารตอ่ตา้นทุจรติและคอรร์ปัช ัน่ 5 

9.3.1 คู่คำ้ หมำยถงึ ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบกำร ผูจ้ ำหน่ำย ผูแ้ทนจ ำหน่ำย ผูใ้หบ้รกิำร หรอืผูรั้บจำ้ง ซึง่ตอ้งมี
สถำนประกอบกำรทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้

9.3.2 มบีคุลำกร เครือ่งจักร อปุกรณ์ สนิคำ้ กำรบรกิำร คลังสนิคำ้ สถำนภำพทำงกำรเงนิ และประวัตกิำร
ด ำเนนิกจิกำรทีน่่ำเชือ่ถอื 

9.3.3 เป็นผูท้ี่มผีลงำนน่ำพอใจ ทัง้ดำ้นคุณภำพสนิคำ้ กำรบรกิำร กำรส่งมอบตำมก ำหนดเวลำ  กำร
ใหบ้รกิำรหลังกำรขำย กำรรับประกนั หรอืเงือ่นไขอืน่ ๆ ในกำรด ำเนนิธรุกจิตำมทีต่กลงรว่มกนั 

9.3.4 เป็นคู่คำ้และตัวแทนทำงธุรกจิที่ไม่มผีลประโยชน์ขัดแยง้กับธุรกจิของบรษัิทฯ และไม่มปีระวัติ
ตอ้งหำ้มท ำกำรคำ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำกำรทจุรติ กำรคอรรั์ปชัน่ ประวัตกิำรละทิง้งำน หรอือยูใ่น
บญัชรีำยชือ่บรษัิทฯ ตอ้งหำ้มของภำครัฐและเอกชน 

9.3.5 กำรด ำเนินกำรเป็นคู่คำ้และตัวแทนทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำม Procedure ระบบ
บรหิำรงำนคุณภำพ ISO 9001 เรือ่ง กำรประเมนิและคัดเลอืกคู่คำ้และตัวแทนทำงธุรกจิทีแ่ต่ละ
หน่วยงำนก ำหนดขึน้ รวมถงึตำมประกำศทีส่ ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 

 
 

10. การจดัซือ้จดัจา้ง 
QP-CO-005 การจดัซือ้ Gift Voucher 

QP-CO-006 การจดัซือ้แบบพมิพ ์
QP-CO-007 การจดัซือ้ท ัว่ไป 

QP-CO-008 การจดัจา้งท ัว่ไป 

 
กำรจัดซือ้จัดจำ้ง บรษัิทฯ ก ำหนดใหต้อ้งด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนและระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด มคีวำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนนิกำร รวมถงึก ำหนดใหม้กีำรระบขุอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรตอ่ตำ้นทจุรติ
และคอรรั์ปชัน่ในเงือ่นไขสัญญำหรอืขอ้ตกลงกำรจัดซือ้จัดจำ้ง เพือ่ใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บประโยชน์สงูสดุและเป็น
ธรรมตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
10.1 กำรปฏบิัตงิำนของพนักงำนหรือผูม้อี ำนำจอนุมัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง พงึหลกีเลีย่ง

กำรด ำเนนิกำรใดทีอ่ำจส่งผลต่อกำรน ำมำซึง่ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืผลประโยชน์ทับซอ้น 
[Conflict of Interests] 

10.2 บรษัิทฯ ไม่มนีโยบำยเรยีก รับ เสนอ หรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดแกผู่ข้ำย
หรือผูใ้หบ้รกิำร เพื่อที่จะรับทรัพยส์นิหรือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนใด ๆ ที่มสีภำพหรือคุณสมบัตไิม่ได ้
มำตรฐำนและไมต่รงตำมใบสัง่ซือ้ หรอืเพือ่ทีจ่ะรับกำรบรกิำรทีไ่มม่คีณุภำพและไมต่รงตำมขอ้ตกลง 

10.3 กำรจัดซือ้จัดจำ้ง จะตอ้งด ำเนนิกำรตำม Procedure ทีก่ ำหนด มกีำรน ำเสนอใหผู้บ้ังคับบัญชำพจิำรณำ
และอนุมัตติำมอ ำนำจด ำเนินกำร รวมถงึมีกำรเปรียบเทียบรำคำระหว่ำงผูข้ำยกับผูใ้หบ้รกิำรรำยอืน่ 
เพือ่ใหคู้ค่ำ้และผูเ้กีย่วขอ้งมัน่ใจถงึมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนในกระบวนกำรจัดซือ้ของบรษัิทฯ 

10.4 บรษัิทฯ มกีำรคัดเลือกผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งรำยใหม่ที่มคีวำมสำมำรถในกำรจัดหำสนิคำ้หรือบรกิำรทีม่ี
คุณภำพตำมมำตรฐำน รวมถงึตรวจสอบประวัตแิละคุณภำพของสนิคำ้หรอืบรกิำรทีต่อ้งผ่ำนเกณฑก์ำร
คัดเลอืกตำมทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 

10.5  บรษัิทฯ มกีำรประเมนิผูข้ำยหรอืผูรั้บจำ้งรำยเดมิ เพือ่มัน่ใจไดว้ำ่ ยงัคงสำมำรถรักษำและพัฒนำคณุภำพ 
        ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 
10.6 กรณีกำรจัดซือ้จัดจำ้งที่มีมูลค่ำสูง บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดซือ้จัดจำ้งเพื่อ

พจิำรณำคัดเลอืกผูข้ำยหรอืผูรั้บจำ้งทีเ่สนอสนิคำ้หรอืบรกิำรทีม่คีณุภำพ รวมถงึคณะกรรมกำรตรวจรับ 
 
 

11. งานบรหิารบคุลากร 
QP-HR-001 การสรรหาพนกังาน 

QP-HR-002 การฝึกอบรม 

 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิัตกิำรบรหิำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำรคัดเลอืกและสรรหำบุคลำกร กำรฝึกอบรม 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน กำรใหผ้ลตอบแทน และเลื่อนต ำแหน่ง ที่สะทอ้นถงึควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำร
ต่อตำ้นทุจรติและคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำ บรษัิทฯ มุ่งส่งเสรมิใหบุ้คลำกรด ำเนินธุรกจิอย่ำงซือ่สัตย ์
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจรติและคอร์รัปชั่น อันสอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี บรษัิทฯ จงึได ้
ก ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
11.1 กำรสรรหำบคุลำกร บรษัิทฯ จะไมเ่รยีกหรอืรับผลประโยชนห์รอืผลตอบแทน ไมว่ำ่จะอยูใ่นรปูแบบใดจำก

ผูส้มคัรงำนหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบักำรสมคัรงำน ทัง้ในขัน้ตอนกำรสมคัรงำน ประเมนิผลทดลองงำนเพือ่บรรจุ
เป็นพนักงำน ทัง้นีพ้นักงำนทีต่กลงเขำ้ท ำงำนกบับรษัิทฯ ตอ้งแสดงเจตนำยอมรับและใหค้วำมรว่มมอืใน
กำรป้องกนัและตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ โดยลงนำมในสญัญำจำ้งงำนของบรษัิทฯ 
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11.2 บรษัิทฯ จัดใหม้กีำรอบรมควำมรูแ้ละทักษะในกำรปฏบิตังิำนอยำ่งตอ่เนือ่ง รวมถงึควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำย
และมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอรรั์ปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพือ่มั่นใจไดว้ำ่บุคลำกรของบรษัิทฯ มทีักษะ
เพยีงพอต่อกำรน ำนโยบำยต่อตำ้นทุจรติและคอร์รัปชั่นมำปฏบิัตใิหเ้กดิประสทิธภิำพ และรับทรำบถงึ
บทลงโทษหำกไมป่ฏบิตัติำมนโยบำย ดังนี ้
11.2.1 จัดใหม้กีำรปฐมนเิทศแกพ่นักงำนใหม ่
11.2.2 มีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนควำมรูแ้ละทบทวนควำมเขำ้ใจในกำรปฏบิัตติำม 

นโยบำย และมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ 
11.2.3 บรษัิทฯ จะน ำผลกำรปฏบิัตติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอรรั์ปชัน่มำใชใ้นกำร

พจิำรณำประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนในสว่นของพฤตกิรรมทีต่อ้งกำรจำกพนักงำน 
11.2.4 บรษัิทฯ ถอืว่ำกำรทุจรติและคอรรั์ปชั่นเป็นกำรกระท ำควำมผดิ พนักงำนทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิัติ 

ตำมนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรลงโทษตำมขอ้บงัคับทีก่ ำหนด 
 
 

12. การปฏบิตังิานดา้นบญัชกีารเงนิ 
HB-AC-013 การรบัเงนิ รายไดค้า่เสยีหายรบัคนืจากบคุคลภายนอก [Claim Recovery] และรายไดค้า่ขายซาก 

HB-AC-014 การรบัเงนิ รายไดอ้ ืน่ 
QP-AC-001 การจา่ยเงนิสด จดัท าเช็คและโอนเงนิเขา้บญัช ี

HB-WI-AP-29 จดัท าทะเบยีนเก็บจดัเก็บเอกสารและข ัน้ตอนการคน้หา 

 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังำนดำ้นบญัชกีำรเงนิ [กำรรับเงนิ-กำรจำ่ยเงนิ] ไวด้ังนี ้
 
12.1  กำรรับเงนิจำกลกูคำ้บคุคลหรอืนติบิคุคลใด 

12.1.1  กำรรับช ำระเงนิทกุครัง้จะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนประกอบ และสำมำรถบนัทกึบญัชไีด ้
12.1.2 กรณีทีท่รำบว่ำเงนิทีช่ ำระนัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมำย หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่อดคลอ้งกับนโยบำย 

บรษัิทฯ ใหป้ฏเิสธกำรรับเงนิดังกล่ำว และรำยงำนผูอ้ ำนวยกำรหน่วยงำนเพื่อน ำเรื่องเขำ้สู่ที่
ประชมุคณะจัดกำรเพือ่ก ำหนดแนวทำงแกไ้ขและมำตรกำรป้องกนั 

12.1.3 ขอควำมรว่มมอืจำกหน่วยงำนตำ่ง ๆ ใหแ้จง้ผูจ้ำ่ยเงนิ ดังนี ้
 [1] กำรช ำระเงนิค่ำเบีย้ประกันภัย ใหช้ ำระที่ส ำนักงำนใหญ่ [Counter Service] หรือที่สำขำ/

ศนูยบ์รกิำรของบรษัิทฯ ตำมขัน้ตอนปกตใินกำรปฏบิตังิำน 
 [2] กำรช ำระเงนิกรณีอืน่ ๆ เชน่ ค่ำสนิไหมรับคนื [Claim Recovery] ค่ำขำยซำก ฯลฯ ใหช้ ำระ

เงนิผำ่นธนำคำร และแจง้มำยงัหน่วยงำนผูรั้บผดิชอบพรอ้มเอกสำรหลักฐำนในกำรโอนเงนิ 
 [3] กรณีช ำระดว้ยเงนิสด ตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่ำไดรั้บมำจำกใคร พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำน และ

น ำสง่เงนิใหแ้กฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ ทันทหีรอื ณ สิน้วันท ำกำร 
12.1.4 หำ้มน ำเงนิทีช่ ำระเขำ้บญัชพีนักงำนหรอืบคุคลอืน่ใด 
12.1.5 ไมเ่รยีกรับ เสนอ หรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดแกผู่จ้่ำยเงนิเพือ่ชะลอ

กำรรับเงนิของบรษัิทฯ หรอืท ำใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บควำมเสีย่หำยจำกกำรไมไ่ดรั้บเงนิ หรอืไดรั้บเงนิ
ลำ่ชำ้ หรอืไดเ้งนิไมเ่ต็มจ ำนวน 

12.1.6 ภำยในวันท ำกำรถัดไปฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิตอ้งจัดท ำรำยงำนกำรรับเงนิและเอกสำรประกอบ 
เพือ่ตรวจสอบควำมครบถว้นถกูตอ้งของเอกสำร รำยกำรบันทกึบญัช ีและจัดเก็บ โดยด ำเนนิกำร
ตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด 

12.1.7 จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนตำมกระบวนกำรทีก่ ำหนด 
 12.2 กำรจำ่ยเงนิใหล้กูคำ้บคุคลหรอืนติบิคุคลใด 

12.2.1 กำรจ่ำยเงนิ หำกพบว่ำรำยกำรจ่ำยนัน้ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมำะสม ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือไม่
สอดคลอ้งกับนโยบำยของบรษัิทฯ ตอ้งรำยงำนผูอ้ ำนวยกำรหน่วยงำน เพือ่ก ำหนดวธิกีำรแกไ้ข 
หรอืน ำเรือ่งเขำ้สูท่ีป่ระชมุคณะจัดกำรเพือ่ก ำหนดแนวทำงแกไ้ขและมำตรกำรป้องกนั 

12.2.2 กำรจ่ำยเงนิทุกครัง้ตอ้งมีผูอ้นุมัต ิเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษัิทฯ และตอ้งไดรั้บ
เอกสำรหลักฐำนกำรจำ่ยเงนิทีถ่กูตอ้ง และสำมำรถบนัทกึบญัชไีด ้

12.2.3 กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอืน่มำรับเงนิแทน ตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจ ส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจและผูม้อบอ ำนำจอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นเพือ่แสดงตน 

12.2.4 ใหป้ฏบิัตติ่อเจำ้หนี้หรือผูรั้บเงนิดว้ยควำมเท่ำเทียมกัน โดยช ำระเงนิตำมเงื่อนไขทำงธุรกจิที่
เหมำะสม ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่เจำ้หนำ้ทีห่รอืผูรั้บเงนิรำยใดดว้ยควำมล ำเอยีง 

12.2.5 ไมเ่รยีกรับ เสนอ หรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดแกเ่จำ้หนี้หรอืผูรั้บเงนิ
ในอันทีจ่ะท ำใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บควำมเสยีหำยจำกกำรช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิล่ำชำ้ หรอืช ำระไม่
เต็มจ ำนวน 

12.2.6 ทกุสิน้วันฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิตอ้งจัดท ำรำยงำนกำรจำ่ยเงนิและเอกสำรประกอบ เพือ่ตรวจสอบ
ควำมครบถว้นถูกตอ้งของเอกสำร รำยกำรบันทกึบัญช ีและจัดเก็บ โดยด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนที่
ก ำหนด 

12.2.7 จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนตำมกระบวนกำรทีก่ ำหนด 
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13. การเก็บเอกสารและบนัทกึ 

 
บรษัิทฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และนโยบำยกำร
บรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยไดม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำชว่ยในกำร
สนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิธุรกจิ มกีำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรและบันทกึต่ำง ๆ ทีม่ี
ประสทิธภิำพในระบบ พรอ้มทัง้ก ำหนด Username และ Password ตำมระดับชัน้ของพนักงำน เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยกำรบรหิำรจัดกำรควำมเป็นสว่นตัวและขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรส ำรอง
ขอ้มูลต่ำง ๆ [Backup] ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ [Business 
Continuity Management : BCM] ทีต่อ้งมกีำรจัดท ำและทบทวนทกุปี เพือ่ควำมมัน่ใจไดว้ำ่ เอกสำรและบนัทกึ
ที่จัดเก็บมคีวำมครบถว้น ถูกตอ้ง และสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำรระบบบรหิำรงำน
คณุภำพ ISO 9001 ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บกำรรับรอง 
 
บรษัิทฯ ไดม้กีำรจัดเก็บรักษำขอ้มลูและเอกสำรตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด ส ำหรับเอกสำรแต่ละประเภท 
ทัง้ในรูปแบบกระดำษและอเิล็กทรอนกิส ์ทีส่ำมำรถเรยีกใชแ้ละตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลำ เพือ่รองรับกำร
ด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพและสนับสนุนดำ้นขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงำนก ำกับหรือเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ 
เมือ่ไดรั้บกำรรอ้งขอ 
 
 

14. การสือ่สาร 

 
บรษัิทฯ จัดใหม้กีำรประชำสัมพันธ์นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอร์รัปชั่นแก่กรรมแก่กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ และตัวแทนทำงธุรกจิ ตลอดจนประชำชนทั่วไป ผ่ำนชอ่งทำงสือ่สำรทัง้ภำยใน
และภำยนอก เชน่ เว็บไซตอ์นิเตอรเ์น็ต อนิทรำเน็ต สือ่สังคมออนไลน์ อเีมล รำยงำนประจำปี อบรมใหค้วำมรู ้
กับพนักงำนรวมถงึกำรปฐมนิเทศ เป็นตน้ เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและสำมำรถปฏบิัตติำมนโยบำยและ
มำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอรรั์ปชัน่ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ทัง้นี้บรษัิทฯ มนีโยบำยจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอื
ใหผ้ลทำงลบตอ่พนักงำนทีป่ฏเิสธกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ แมก้ำรกระท ำนัน้จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกำส
ทำงธุรกจิก็ตำม และเมือ่มกีำรปรับปรุงนโยบำย มำตรกำร หรอืคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้ง บรษัิทฯ จะมกีำรสือ่สำรและ
เปิดเผยขอ้มลูทกุครัง้ตำมชอ่งทำงทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 
 
 

15. การแจง้เบาะแส 
HB-AO-003 การรบัแจง้เบาะแสการฉอ้ฉล ทจุรติ และคอรร์ปัช ัน่ 

 
บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ชีอ่งทำงในกำรรับแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ โดยหำกผูใ้ดพบเห็น
กำรกระท ำของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ในเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 
 
15.1 พบเห็นกำรกระท ำทุจรติและคอร์รัปชั่นที่เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น พบเห็น

บคุคลในบรษัิทฯ ตดิสนิบนหรอืรับสนิบนจำกเจำ้หนำ้ทีภ่ำครัฐหรอืเอกชน 
15.2 พบเห็นกำรกระท ำทีผ่ดิขัน้ตอนตำมระเบยีบปฏบิตัขิองบรษัิทฯ หรอืมผีลตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในจนท ำ

ใหส้งสยัไดว้ำ่อำจเป็นชอ่งทำงในกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ 
15.3 พบเห็นกำรกระท ำทีท่ ำใหบ้รษัิทฯ เสยีผลประโยชน ์กระทบตอ่ชือ่เสยีง 
15.4 พบเห็นกำรกระท ำทีท่ีผ่ดิกฎหมำย ผดิศลีธรรม จรรยำบรรณทำงธรุกจิ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ ิจำรณำรับเรื่องกำรแจง้เบำะแส  
ขอ้รอ้งเรียน หรือกำรกระท ำที่อำจท ำใหเ้กดิขอ้สงสัยไดว้่ำเป็นกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นทีเ่กดิขึน้กับบรษัิทฯ  
ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยบรษัิทฯ มชีอ่งทำงทีป่ลอดภัยส ำหรับผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีต่อ้งกำร
สอบถำมขอ้สงสัยเกีย่วกับกำรปฏบิัตติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอรรั์ปชั่น หรอืพฤตกิรรมที่
อำจเกีย่วขอ้งกบักำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ โดยสำมำรถแจง้เบำะแส ระบรุำยละเอยีดพรอ้มทัง้ขอ้มลูและหลักฐำน
ทีเ่พยีงพอตอ่กำรตรวจสอบ รวมถงึแจง้ชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และโทรศัพท ์สง่มำยงัชอ่งทำงรับเรือ่งดังนี ้
 [1] แจง้ผำ่นชอ่งทำงอเีมล fraud_corruption@deves.co.th 
 [2] แจง้ผ่ำนชอ่งทำงไปรษณีย ์โดยจ่ำหนำ้ซองถงึหรอืยืน่โดยตรงทีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรผูจ้ัดกำร หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ทีอ่ยู ่บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] เลขที ่97 
และ 99 อำคำรเทเวศประกนัภยั ถนนรำชด ำเนนิกลำง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร 10200 
 [3] กรณีผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรียน มขีอ้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท ขอใหส้่งเรือ่งรอ้งเรียน
มำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 
 หมำยเหต ุ: 
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 [1] บคุคลทีส่ำมำรถแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ คอื ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทกุกลุม่ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หนี ้ภำครัฐบำล ชมุชน สงัคม ผูบ้รหิำร  
พนักงำน ฯลฯ ทัง้นีไ้มว่ำ่จะแจง้ดว้ยวธิใีดกต็ำม บรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยและรักษำควำมลับ ตำมมำตรกำรคุม้ครอง
และรักษำควำมลับทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ 
 [2] กรณีพนักงำนตอ้งกำรค ำแนะน ำเกีย่วกับกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่รวมถงึกำรรอ้งเรยีน ใหห้ำรอืกับ
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ 
 
 

16. มาตรการคุม้ครองและการรกัษาความลบั 

 
บรษัิทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนทีป่ฏเิสธหรอืแจง้ทจุรติและคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วกบับรษัิทฯ โดย
ใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูค้วำมร่วมมอืในกำรแจง้และรำยงำน โดยจะไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอื
ใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ แมก้ำรกระท ำนัน้จะท ำใหส้ญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 
บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้ังนี้ 
 
16.1 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธผิูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท ำโดยเจตนำสจุรติ บรษัิทฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ยู ่

หรอืขอ้มลูทีร่ะบตุัวผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูและเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผูท้ีม่หีนำ้ที่
รับผดิชอบในกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดังกลำ่วได ้

16.2 กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเห็นวำ่ตนเองอำจไมไ่ดรั้บควำมปลอดภยัหรอือำจเกดิควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย ผูร้อ้งเรยีน
สำมำรถรอ้งขอใหบ้รษัิทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองทีเ่หมำะสมได ้หรอืบรษัิทฯ อำจก ำหนดมำตรกำร
คุม้ครองใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีนโดยไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หำกเห็นวำ่เป็นเรือ่งทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกดิควำมเดอืดรอ้น
เสยีหำยหรอืไมป่ลอดภยัเกดิขึน้ 

16.3 ผูท้ีไ่ดรั้บควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย จะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรทีม่คีวำมเหมำะสม
และเป็นธรรม 

16.4 กรณีที่มีกำรรอ้งเรียนกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ที่คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส  
ผูร้อ้งเรยีน พยำน และบคุคลทีใ่หข้อ้มลูในกำรสบืสวน ไมใ่หไ้ดรั้บควำมเดอืนรอ้น อันตรำยใด หรอืควำม
ไมช่อบธรรม โดยขอใหผู้ร้อ้งเรยีนสง่เรือ่งรอ้งเรยีนมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

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

16.6 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัผูบ้รหิำรคนใดคนหนึง่ท ำหนำ้ทีแ่ทนในกำร
ใชดุ้ลยพนิจิสั่งกำรคุม้ครองควำมปลอดภัยผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรยีน พยำน หรอืบุคคลทีใ่หข้อ้มูล โดย
ผูบ้รหิำรทีไ่ดรั้บมอบหมำยตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีไ่ดรั้บแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้ม [เช่น ผูถู้กกล่ำวหำเป็นผูใ้ตบ้ังคับบัญชำโดยตรง] ทัง้นี้ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจำกกำรปฏบิัตหินำ้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับเรือ่งรอ้งเรยีน มหีนำ้ทีเ่ก็บรักษำขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลเป็น
ควำมลับ หำ้มเปิดเผยแกบ่คุคลอืน่ทีไ่มม่หีนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
 

17. การสบืสวน การตรวจสอบ และบทลงโทษ 

 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรในกำรสบืสวน กำรตรวจสอบ และบทลงโทษ ดังนี ้
 
17.1 เมือ่ไดรั้บแจง้เบำะแส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ โดยระหว่ำง

ด ำเนนิกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอือำจมอบหมำยใหผู้บ้รหิำรระดับสงูแจง้ผลควำมคบืหนำ้
เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนทรำบ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิจนพจิำรณำ
เสร็จสิน้ภำยใน 30 วัน และสำมำรถขยำยเวลำสบืสวนขอ้เท็จจรงิและพจิำรณำจนเสร็จสิน้ไดอ้กีไมเ่กนิ  
30 วัน 

17.2 กรณีสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มูลหรือหลักฐำนที่ม ีมเีหตุอันควรเชือ่ไดว้่ำ ผูท้ี่ถูกกล่ำวหำได ้
กระท ำกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่จรงิ บรษัิทฯ จะใหส้ทิธผิูถ้กูกลำ่วหำไดรั้บทรำบขอ้กลำ่วหำ และใหส้ทิธผิู ้
ถูกกล่ำวหำพสิูจน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรือหลักฐำนเพิม่เตมิที่แสดงใหเ้ห็นว่ำตนเองไม่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำกำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่ตำมทีไ่ดถ้กูกลำ่วหำ 

17.3 กรณีผูถู้กกล่ำวหำ ไดก้ระท ำกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นจรงิ จะถือว่ำเป็นกำรกระท ำผดิต่อนโยบำยของ 
บรษัิทฯ ผูถู้กกล่ำวหำจะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบทีบ่รษัิทฯ ก ำหนดไว ้และหำก
กำรกระท ำกำรนัน้ผดิกฎหมำย ผูก้ระท ำควำมผดิอำจไดรั้บโทษทำงกฎหมำย ทัง้นี้ค ำตัดสนิของประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบถอืเป็นอนัสิน้สดุ 
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17.4 กรณีทีก่ำรทจุรติและคอรรั์ปชัน่นัน้เกีย่วขอ้งไปยงับคุคลภำยนอกหรอืคูค่ำ้บรษัิทฯ บรษัิทฯ จะระงับสญัญำ
หรอืระงับกำรช ำระเงนิแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และจะด ำเนนิคดตีำมกฎหมำยตำมทีบ่รษัิทฯ เห็นสมควร 

17.5 กำรรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ กรณีพสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นกำรกระท ำไมส่จุรติ ถำ้เป็นพนักงำนบรษัิทฯ จะไดรั้บโทษ
ทำงวนัิย แตห่ำกเป็นบคุคลภำยนอก และบรษัิทฯ ไดรั้บควำมเสยีหำย จะพจิำรณำด ำเนนิคดตีำมกฎหมำย 

17.6 กรณีรอ้งเรยีนกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีนำ้ทีใ่นกำรรับเรือ่ง หำขอ้มูล และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ เพือ่รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ใหร้ว่มกนัพจิำรณำและก ำหนดโทษตำมทีเ่ห็นสมควร 

17.7 กรณีทีม่กีำรละเมดิ ฝ่ำฝืนนโยบำย มำตรกำร หรอืแนวปฏบิตักิำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ทีก่ ำหนดขึน้ 
ที่ส่งผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บควำมเสียหำย ผูท้ี่ปฏบิัตไิม่ถูกตอ้งจะไดรั้บโทษทำงวนัิยตำมระเบียบของ  
บรษัิทฯ 

 
 

18. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 
QP-RM-006 การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ด ำเนนิกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งองคก์ร รวมถงึนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรฉอ้ฉลประกันภัยตำมประกำศของ
ส ำนักงำน คปภ. โดยบรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรพจิำรณำทะเบยีนควำมเสีย่ง แผนกำรบรหิำรควำเสีย่ง ประเมนิ
ควำมเพยีงพอของมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึประสทิธภิำพในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำร
บรหิำรควำมเสีย่งไปยังคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
อยำ่งนอ้ยไตรมำสละหนึง่ครัง้ ทัง้นี้กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นฉอ้ฉล ทุจรติและคอรรั์ปชัน่ ถอืเป็นควำมเสีย่งที่
บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญ โดยหน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งไดร้ว่มกบัหน่วยงำนตำ่ง ๆ ด ำเนนิกำร ดังนี ้
 
18.1 บรษัิทฯ ไดร้ะบแุละประเมนิควำมเสีย่งตำมประเภทควำมเสีย่งทีส่ ำนักงำน คปภ. ก ำหนด ตำมลักษณะกำร

ด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นฉอ้ฉล ทจุรติและคอรรั์ปชัน่ 
18.2 บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตำมระบบบรหิำรงำนคณุภำพ 

ISO 9001 มกีำรตรวจประเมนิโดย Internal Audit และ External Audit มกีำรก ำหนดดชันชีีว้ัดควำมเสีย่ง 
[Key Risk Indicators : KRI] เพือ่ใชใ้นกำรตดิตำม หำกพบควำมเสีย่งดำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ บรษัิทฯ จะมี
กำรก ำหนดมำตรกำร เนือ่งจำกกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่เป็นสิง่ทีบ่รษัิทฯ ไมส่ำมำรถยอมรับได ้

18.3 ก ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถงึกระบวนกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งไดด้ ำเนนิกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 

 
 

19. กระบวนการตรวจสอบและการควบคมุภายใน 

 
บรษัิทฯ ก ำหนดใหส้ ำนักตรวจสอบมหีนำ้ทีใ่นกำรตรวจสอบและสอบทำนเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้น
ทจุรติและคอรรั์ปชัน่ รวมถงึกำรตรวจสอบงำนขำย งำนกำรตลำด งำนจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน งำนจัดซือ้ งำนท ำ
สัญญำ ฯลฯ เพือ่ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมนโยบำย ระเบยีบปฏบิัต ิและอ ำนำจด ำเนนิกำร ทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด
ขึน้ รวมถงึใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของกฎหมำยหน่วยงำนก ำกบัภำยนอก เชน่ ส ำนักงำน คปภ. ปปง. ฯลฯ 
เพือ่มั่นใจวำ่ บรษัิทฯ มรีะบบบกำรรหิำรจัดกำรและกำรควบคมุภำยในทีด่ ีมปีระสทิธภิำพ มคีวำมเหมำะสม และ
เพยีงพอต่อควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรรั์ปชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้ มกีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งไปยังผูบ้รหิำรระดับสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
เพือ่พจิำรณำและปรับปรงุใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 
 
นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังไดรั้บกำรตรวจสอบโดยส ำนักงำน คปภ. และบรษัิท ทูฟ นอรด์ [ประเทศไทย] จ ำกัด  
ทีไ่ดใ้หก้ำรรับรองมำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคุณภำพ ISO 9001 รวมถงึผูต้รวจสอบภำยนอกทีไ่ดรั้บอนุญำต
ตำมทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์


