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บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
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นโยบายต่อต้านการทุจริ ต

บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
การประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ดังนโยบาย
ของบริ ษทั ที่กาหนดว่า “ความเป็ นธรรม คือ นโยบาย” โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นว่า การดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใสปราศจากการ
ทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ มี ความสาคัญอย่างยิ่ง ในปี 2556 บริ ษทั จึงได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตใน
ทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า การแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่ ง มั่น ในการต่ อ ต้านการทุ จริ ต ของบริ ษ ัท จะ
บรรลุ ผล จึ งได้กาหนด “นโยบายต่อต้านการทุ จริ ต” ขึ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งแนวทางปฏิ บตั ิและ
มาตรการต่อต้านการทุ จริ ต เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนในการดาเนิ นธุ รกิ จ และพัฒนาบริ ษทั ให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืน และภาคภูมิ
นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต นี้ มี ผ ลใช้ บ ัง คับ กับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษ ัท
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอื่ นๆ ได้รับทราบนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตนี้ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับทราบว่า บริ ษทั มีเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริ ตอย่างจริ งจัง
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า ความร่ วมมือของทุกคนในองค์กรที่ยดึ ถือและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ต จะเป็ นอีกหนึ่งพลังของคนวิริยะประกันภัย ทีจ่ ะช่ วยกันสร้ างสรรค์ สังคมทีด่ ีมีคุณธรรม
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นิยาม
บริษัท หมายถึง บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
การทุจริต หรื อคอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ตาแหน่งอานาจหน้าที่ที่ได้มา หรื อการใช้ทรัพย์สิน
ที่มีอยูใ่ นทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั หรื อผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น เช่ น การให้สินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ
การให้ หรื อการรับสิ นบน การให้คามัน่ สัญญา ทั้งที่เป็ นตัวเงิน สิ่ งของ สิ ทธิ ประโยชน์อื่น การมีประโยชน์
ทับซ้อน การปกปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ต่อหน่ วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรื อทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรื อ บุคคล
นั้น ละเว้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิที่ได้กาหนดไว้
การช่ วยเหลือทางการเมื อง หมายถึ ง การให้เงิ น ทรัพย์สิน สิ ทธิ ประโยชน์อื่นใด หรื อสถานที่ เพื่ออานวย
ความสะดวก (สถานที่พกั สถานที่ รับรอง สถานที่ ประชุ ม สถานที่ ชุมนุ ม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นนโยบาย การกระทาอันมิควร หรื อการกระทาใดที่ขดั ต่อ
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อชุ มชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุ นให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริ จาคเงิน สิ่ งของ หรื อสิ่ งอื่นใดที่สามารถคานวณได้เป็ นตัวเงินให้กบั
องค์กรสาธารณกุศล โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรื อได้รับ สิ่ งของที่ได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทนอื่นที่ได้ให้ หรื อ
ได้รับ ซึ่ งอาจจะค านวณได้เป็ นตัวเงิ น จากลู ก ค้า คู่ค ้า หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อธุ รกิ จ
ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นประโยชน์การสร้างความน่าเชื่ อถือทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจ และให้ในโอกาสที่เหมาะสม
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การบังคับใช้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตนี้ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง นโยบายต่ อต้านการทุ จริ ต จะต้องได้รับ อนุ ม ัติจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง

นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
1.วัตถุประสงค์
บริ ษทั กาหนดนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตนี้ ข้ ึ น เพื่อแสดงถึ งทิ ศทางและกรอบการดาเนิ นการของ
บริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การต่ อ ต้านและป้ องกัน การทุ จ ริ ต ตามหลัก การและแนวปฏิ บ ัติที่ ดี อัน เป็ นที่ ย อมรั บ ว่า
เหมาะสมสาหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตนี้ ใน
การดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ มีจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ
2. นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
2.1 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั กระทาการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่
2.2 ส่ งเสริ มค่านิยมเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริ ต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
2.3 สนับสนุนการเสริ มสร้างให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีความเข้าใจ ตระหนักรู ้ และให้ความ
ร่ วมมือในการอันใดที่จะเป็ นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2.4 มุ่งหมายที่จะเป็ นองค์กรที่โปร่ งใส และปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2.5 กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
พิจารณาและอนุมตั ินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ทุกคนใน
บริ ษทั ได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทาการทุจริ ต ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ให้คาปรึ กษา ข้อแนะนา พิจารณา ลงโทษ และร่ วมกันหาวิธีแก้ไขปั ญหา ให้กบั
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริ ต ที่กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิจ สภาพแวดล้อมของบริ ษทั วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริ ต ที่
กรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการทุจริ ต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้นาเสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ ยงที่จะทา
ให้เกิ ดโอกาสการทุ จริ ต ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั น้อยที่สุด และมี
ความเหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิจของบริ ษทั
2.4 รับเรื่ องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริ ต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว
3. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 สื่ อสารกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการทุจริ ตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุ รกิจ หรื อข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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3.4 ช่ วยเหลื อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสื บหาข้อเท็จจริ งตามที่ได้รับแจ้ง หรื องานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่ องการทุจริ ตโดยสามารถมอบหมาย
งานให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารที่เห็นว่าสามารถช่วยสื บหาข้อเท็จจริ งได้
3.5 กาหนดให้ผบู ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รณรงค์ ส่ งเสริ มให้พนักงานในหน่วยงานของ
ตนต้องปฏิ บ ตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุ จริ ต และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ ทั้งนี้
เพื่อให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอรวมถึงสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารแต่ละ
หน่ วยงานได้ทราบว่ากรณี ที่ตรวจสอบพบการทุ จริ ต ต้องรี บแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การได้ท ราบโดยทันที
เพื่อให้กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบต่อไป
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบระบบการควบคุ มภายใน และการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ต ที่เกิ ดจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
4.2 ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ตที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้กาหนดไว้

แนวปฏิบัติต่อต้ านการทุจริต
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต อย่า ง
เคร่ งครัด ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดย
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับ หรื อให้สินบน แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่
ตนทาหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ไม่ รับ หรื อ ให้ ข องขวัญ ของที่ ระลึ ก ที่ เป็ นเงิ น สด เช็ ค พัน ธบัต ร หุ ้ น ทองค า อัญ มณี
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ สิ่ งของในทานองเดียวกัน กับผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้
เกิ ดการละเว้นการปฏิ บ ตั ิหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ ระลึ กควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิ บ ตั ิ
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ่ งของ หรื อของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงานควรมี
ราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ หรื อของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการ
ตัดสิ น ใจ หรื อมี ผ ลท าให้ ผูร้ ั บ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามวิธีป ฏิ บ ตั ิ ท างการค้าเช่ นเดี ยวกันกับ คู่ค ้ารายอื่ น ทั้งนี้ การให้
สิ่ งของตามโอกาส หรื อวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิ ัย
1.4 ไม่เป็ นคนกลางในการนาเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจ หน่ วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิ ทธิ พิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดาเนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั มีความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ ยงรับรองทางธุ รกิ จ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาทางธุ รกิจสามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การใช้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อบริ จาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริ ษทั เท่านั้น
โดยการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรื อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่ วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกี่ยวข้อง หรื อทาให้เกิด
ข้อสงสัยได้วา่ เป็ นการกระทาที่ทุจริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
4.3 การบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ ดาเนินการผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบ และมีผอู ้ นุมตั ิเป็ นไปตามระดับอานาจการอนุมตั ิของบริ ษทั
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 การใช้เงิน หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อสนับสนุน โครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริ ษทั
เท่านั้น โดยเงินสนับสนุ นที่จ่ายไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจของบริ ษทั ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่ อเสี ยงของ
บริ ษทั
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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5.2 การใช้เงินสนับสนุน หรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พกั
และอาหาร เป็ นต้น ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เงิ นสนับสนุ นนั้นไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์
ตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุ รกิจทัว่ ไป
5.3 การให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบ และมีผอู ้ นุมตั ิเป็ นไปตามระดับอานาจการอนุมตั ิของบริ ษทั
6. บริ ษทั ไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้อมดังนั้นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ภายในบริ ษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ใน
ความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริ ษทั มีข้ นั ตอนตามระเบียบที่กาหนด หากปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามขั้นตอนจะไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้
7. พนักงานไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ต หรื อส่ อไปในทาง
ทุจริ ต ที่มีผลเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่องทางแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผูบ้ ริ หารต้องตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เช่น ตัวแทน นายหน้าประกันวินาศภัย หรื อ
ที่ปรึ กษาของบริ ษทั เพื่อให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่ อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
1. บริ ษ ทั จะสนับ สนุ นและส่ งเสริ ม ให้บุ คลากรทุ กระดับ เห็ นความสาคัญ และมีจิตสานึ ก ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อ
รับสิ นบน

นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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2. แนวปฏิ บตั ิ ในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นนี้ ครอบคลุ มไปถึ งกระบวนการบริ หารงาน
บุ ค คล ตั้ง แต่ ก ารสรรหา หรื อ คัด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทา
ความเข้าใจกับพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิ บตั ิในกิจกรรมทางธุ รกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อพนักงานที่แจ้งเรื่ องทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการแจ้งและ
รายงานการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
4. ผูท้ ี่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการ
บริ หารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ที่ กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
5. บริ ษทั จะสอบทานแนวปฏิบตั ิ และมาตรการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุ รกิจ
6. ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย ให้ติดต่อหรื อสอบถามได้ที่ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั อีเมล์ :
compliance@viriyah.co.th

เรื่ องทีร่ ับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียนการทุจริต
1. พบเห็ นการกระทาทุจริ ตที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่ น พบเห็ นบุ คคลใน
องค์กรให้หรื อรับสิ นบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็ นการกระทาที่ ผิดขั้นตอนตามระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั หรื อมี ผลต่อระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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4. พบเห็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ

ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูพ้ ิ จารณารั บ เรื่ อ งแจ้ง เบาะแส ข้อ ร้ อ งเรี ย นการกระท าที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความสงสั ย ได้ว่า เป็ นการทุ จริ ต
คอร์ รัป ชั่น ที่ เกิ ดขึ้ นกับ บริ ษ ัท ทั้งทางตรง หรื อ ทางอ้อม โดยผ่านช่ องทางการรั บ เรื่ องที่ ได้กาหนดไว้ใน
นโยบายฉบับนี้ ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@viriyah.co.th หรื อ
ไปรษณี ยผ์ า่ น

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของสานักกรรมการผูจ้ ดั การ vipassorns@viriyah.co.th หรื อ
ไปรษณี ยผ์ า่ น

ผูอ้ านวยการสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400

3. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)
4. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (กรณี ภายในบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งฝ่ ายบุคคล)

นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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ทั้งนี้หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน มีขอ้ ร้องเรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ขอให้ท่านส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ลู กค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุ มชน สังคม ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ไม่วา่ ท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริ ษทั จะรักษาความลับของท่าน

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั จะ
ปกปิ ดชื่ อ ที่ อ ยู่ห รื อ ข้อ มู ล ใดๆ ที่ ส ามารถระบุ ต ัว ผูร้ ้ อ งเรี ย นหรื อ ผูใ้ ห้ ข้อ มู ล และเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ของ
ผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบ
เรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ องเรี ยน ผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการ
บริ ษทั ให้ผูร้ ้ องเรี ยนส่ งเรื่ องร้ องเรี ยนมายังกรรมการบริ ษทั ที่ ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ถูกร้ องเรี ยนได้
โดยตรง และให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลคนกลางขึ้น ทาหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อ
ผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด
หรื อ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ขอ้ มูล โดยผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตนั้นจะไม่มีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูล
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการบริ หาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็ นสมควร
เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูล ในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้
ได้รับ ความเดื อดร้ อน อันตรายใด หรื อความไม่ ชอบธรรมอันเกิ ดจากการแจ้งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ น
พยานหรื อการให้ขอ้ มูล
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการบริ หาร สามารถมอบหมายงานให้ผบู ้ ริ หารคนใด คนหนึ่ งทา
หน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ ม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และ
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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บุคคลที่ให้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรื อ
ร้องเรี ยนทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม (เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด

ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง
สื บสวนข้อเท็จจริ ง หรื อมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรื อ
ร้องเรี ยนทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เป็ นผูด้ าเนินการสื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่ า งการสื บสวนข้อ เท็ จ จริ ง กรรมการผู ้จ ัด การ หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ
มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่าข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทาการทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็ นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอัน
ทุจริ ต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่ บริ ษทั ได้กาหนดไว้ และหากการกระทา
ทุ จริ ตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบี ยบของ
บริ ษทั คาตัดสิ นของกรรมการผูจ้ ดั การถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ในกรณี ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่ากระทาการเกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคล ซึ่ ง
ทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการรับเรื่ อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อ
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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คณะกรรมการบริ ษทั ให้ร่วมกันพิจารณาและกาหนดโทษตามที่เห็นสมควร และหากการกระทาทุจริ ตนั้นผิด
กฏหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริ ษทั คือคา
ตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั ถื อเป็ นอันสิ้ นสุ ด โดยในระหว่างการสื บสวนผูถ้ ู กกล่าวหานั้นสามารถใช้
สิ ทธิ พิสูจน์ตน โดยการหาข้อมู ลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่ แสดงให้เห็ นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
กระทาอันทุจริ ต ตามที่ถูกกล่าวหาได้

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รได้รั บ ทราบนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต บริ ษ ัท จะด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตในสถานที่เด่นชัด ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทุกคน
ในบริ ษทั สามารถอ่านได้
2. บริ ษ ทั จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุ จริ ต ผ่านช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่ น จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
3. บริ ษทั จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริ ต ให้แก่พนักงานใหม่
4. บริ ษทั จะทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ต อย่างสม่าเสมอทุกปี

นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
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