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บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

      สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพ่ือพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

และสร้างแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชัน ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้ปรับปรุง “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแนวทาง

ปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนา

บริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และภาคภูมิ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ได้รับทราบนโยบายการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพ่ือให้ได้รับทราบว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ

คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ   

บริษัทเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทุกคนในองค์กรที่ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชัน จะเป็นอีกหนึ่งพลังของคนวิริยะประกันภัย ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณธรรม  
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ค านิยาม 

บริษัท     หมายถึง  บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการ หมายถึง  กรรมการของบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

คอร์รัปชัน  (Corruption)   หมายถึง การใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทาง

มิชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  ด้วยการชักชวน 

การเสนอ  การให้ หรือการรับสินบน การให้ค ามั่นสัญญา ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อ่ืน การมี

ประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ต่อ

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพ่ือให้หน่วยงานหรือ 

บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้  
 
การติดสินบน (Bribery)  หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้  การรับ การขอ หรือการเรียกร้อง

ผลประโยชน์เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ทรัพย์สิน เงิน ของก านัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง การ

จ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ 

นโยบายหรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ด าเนิน

ธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อัน

เป็นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพ่ือให้ได้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ทั้งนี้ 

เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทาง

การค้าให้กระท าได้   
 
ทรัพย์สิน  หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ 
 
ประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว การรับ

สมัครเข้าท างาน 
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การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานที่เพ่ืออ านวยความ

สะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคล

ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนนโยบาย การกระท าอันมิควร หรือการกระท าใดที่ขัดต่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดที่สามารถค านวณได้เป็นตัวเงินให้กับ

องค์กรสาธารณกุศล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับ สิ่งของที่ได้ให้หรือได้รับ หรือผลตอบแทนอ่ืนที่ได้ให้ หรือได้รับ  

ซึ่งอาจจะค านวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือ

ชื่อเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์การสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และให้

ในโอกาสที่เหมาะสม 

 
การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็น

ทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ

กระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น  โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระท า

อันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น  

การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น  

 
ค่ารับรองและการให้ของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ีอสร้างความสัมพันธ์

อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งค่ารับรอง อาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่า

โดยสารส าหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน หรือค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนของขวัญ

อาจมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล เป็นต้น  
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การบังคับใช้ 

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลใช้บังคับกับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  

การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 1. วัตถุประสงค์ 

     บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ขึ้น เพ่ือแสดงถึงทิศทางและกรอบการด าเนินการ

ของบริษัท เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่า

เหมาะสมส าหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

    บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

นี้ ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ

และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 

2.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั 

 2.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระท าการคอร์รัปชัน 

 2.2 ส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 2.3 สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความ

ร่วมมือในการอันใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 2.4 มุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การคอร์รัปชัน 

       2.5 ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์  และ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 1. คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

พิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือให้ทุกคนในบริษัทได้

เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน  

     กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระท าการคอร์รัปชัน  ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ข้อแนะน า  พิจารณา ลงโทษ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหา ให้กับ

กรรมการผู้จัดการ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1  พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และน าเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่

กรรมการผู้จัดการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 

2.3  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การคอร์รัปชัน ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้น าเสนอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิด

โอกาสการคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความ

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

2.4  รับเรื่องแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

3. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1  ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.2  สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
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3.3  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ หรือข้อก าหนดของกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.4  ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการคอร์รัปชันโดยสามารถมอบหมายงาน

ให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้ 

3.5  ก าหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตน

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลให้กรรมการผู้จัดการทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้

กรรมการผู้จัดการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอรวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน

ได้ทราบว่ากรณีที่ตรวจสอบพบการคอร์รัปชัน ต้องรีบแจ้งให้กรรมการผู้จัดการได้ทราบโดยทันที เพ่ือให้

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบต่อไป 

 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการคอร์รัปชัน ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

4.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการคอร์รัปชัน

ที่เก่ียวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ 
 

แนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง

เคร่งครัด ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดย 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับ หรือให้สินบน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนท า

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่ เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทั้งใน

หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
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1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็นการชักน าให้เกิด

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และ

เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือจูงใจในการ

ตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน ทั้งนี้การให้สิ่งของ

ตามโอกาส หรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

1.4 ไม่เป็นคนกลางในการน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

1.5 ไม่ควรจ่ายค่าอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องมีความเสี่ยงสูง

มากที่จะกลายเป็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้

 

3. การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม

สัญญาทางธุรกิจสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
 

4. ในการบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทเท่านั้นโดย

การบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระท าได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือท าให้เกิดข้อ

สงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน เพ่ือหวังผลประโยชน์ใด  

4.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ ด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม

ระเบียบ และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอ านาจการอนุมัติของบริษัท 
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5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้  

5.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือสนับสนุน โครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น 

โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจของบริษัท ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท 

5.2 การใช้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและ

อาหาร เป็นต้น ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทน

ให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป  

5.3 การให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ 

และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอ านาจการอนุมัติของบริษัท 
 

6. บริษัทไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ

ทางอ้อม ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระท าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

ภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพ่ือด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความ

เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ทั้งนี้

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทมีข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนด หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้ันตอนจะไม่สามารถ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได ้
 

7. พนักงานไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือส่อไป

ในทางคอร์รัปชัน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการ

ผู้จัดการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางแจ้งเบาะแส ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี้ 
 

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพ่ือ

สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ตัวแทน นายหน้าประกันวินาศภัย หรือที่

ปรึกษาของบริษัท เพ่ือให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกในการต่อต้าน

การคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน 
 

2. แนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา 

หรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน

แก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท   โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการ

คอร์รัปชัน ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 
4.  ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชันถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่าด้วยการบริหาร 

งานบุคคลส าหรับพนักงาน  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตาม 

กฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 

 

5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติ และมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 

6. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานของบริษัท อีเมล : 

compliance@viriyah.co.th 

 

 

 

 

 

mailto:compliance@viriyah.co.th
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 เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. พบเห็นการกระท าคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลใน

องค์กรให้หรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2. พบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท จนท าให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการคอร์รัปชัน 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณา

รับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับ

บริษัททั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้อง

ระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@viriyah.co.th  หรือ 

ไปรษณีย์ผ่าน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

    121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

   กทม. 10400 
 

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของส านักกรรมการผู้จัดการ vipassorns@viriyah.co.th  หรือ  

ไปรษณีย์ผ่าน   ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 

    บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

    121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

   กทม. 10400 

mailto:auditcommitee@viriyah.co.th
mailto:vipassorns@viriyah.co.th
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3. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)  
 

4. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (กรณีภายในบริษัท ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบุคคล) 
 
ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท

ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ได้แก่  ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท 

ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน 

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
 

      เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิด

ชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ 

ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 

     ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทให้ผู้

ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนได้โดยตรง และให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลคนกลางขึ้น ท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน  พยาน 

และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม 

อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล 
 

   กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพ่ือ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับ

ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือ

การให้ข้อมูล 
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         กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริหาร สามารถมอบหมายงานให้ผู้บริหารคนใด คนหนึ่งท า

หน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และ

บุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือ

ร้องเรียนทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง) 
 

       ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อ

ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่

มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
 

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง  

สืบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือ

ร้องเรียนทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เป็นผู้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ

มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัท แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ 
 

3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้

กระท าการคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์

ตนเอง  โดยการหาข้อมูลและหลักฐานเพ่ิมเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 

ตามท่ีได้ถูกกล่าวหา 
 

4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการคอร์รัปชันจริง การคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระท าผิด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ และ

หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบ

ของบริษัท ค าตัดสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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  ในกรณีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เป็นกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคล ซึ่งท าหน้าที่

เป็นคนกลางในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดโทษตามที่เห็นสมควร และหากการกระท านั้นผิดกฏหมาย ผู้กระท าผิด

อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คือค าตัดสินของคณะกรรมการ

บริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด โดยในระหว่างการสืบสวนผู้ถูกกล่าวหานั้นสามารถใช้สิทธิพิสูจน์ตน โดยการหาข้อมูล

หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ตามท่ีถูกกล่าวหาได้ 

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 
 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
 

1.  บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ผู้บริหาร และพนักงานทุก

คนในบริษัทสามารถอ่านได ้

2.  บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  เว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 

3.  บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม ่

4.  บริษัทจะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ 

 
 

 

 

 

 


