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บริษทั วริิยะประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

การประกาศเจตนารมณ์เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

 บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ดงันโยบาย

ของบริษทัท่ีก าหนดวา่ “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเล็งเห็นวา่ การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสปราศจากการ

ทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ มีความส าคญัอย่างยิ่ง ในปี 2556 บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตใน

ทุกรูปแบบ 

 เพื่อให้มั่นใจว่า การแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจะ

บรรลุผล จึงไดก้ าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริต” ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งแนวทางปฏิบติัและ

มาตรการต่อตา้นการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาบริษทัให้

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื และภาคภูมิ 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตน้ี มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ได้รับทราบนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตน้ี ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เพื่อให้ไดรั้บทราบวา่ บริษทัมีเจตนารมณ์ต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งจริงจงั 

 บริษทัเช่ือมัน่วา่ ความร่วมมือของทุกคนในองคก์รท่ียดึถือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

การทุจริต จะเป็นอีกหน่ึงพลงัของคนวริิยะประกนัภัย ทีจ่ะช่วยกนัสร้างสรรค์สังคมทีด่ีมีคุณธรรม 
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นิยาม 

บริษัท หมายถึง บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

การทุจริต หรือคอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดม้า หรือการใชท้รัพยสิ์น

ท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได ้

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น  เช่น  การให้สินบนเจา้พนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ  

การให้ หรือการรับสินบน การให้ค  ามัน่สัญญา ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน ส่ิงของ สิทธิประโยชน์อ่ืน การมีประโยชน์

ทบัซ้อน การปกปิดขอ้เท็จจริง หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงขดัต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณท่ีดี ต่อหน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง หรือทางออ้ม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคล

นั้น ละเวน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัท่ีไดก้  าหนดไว ้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพื่ออ านวย

ความสะดวก (สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง 

หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง เพื่อสนบัสนุนนโยบาย การกระท าอนัมิควร หรือการกระท าใดท่ีขดัต่อ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนบัสนุนให้เกิดความแตกแยกใน

สังคม ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงินให้กบั

องคก์รสาธารณกุศล โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้หรือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทนอ่ืนท่ีไดใ้ห้ หรือ

ได้รับ  ซ่ึงอาจจะค านวณได้เป็นตวัเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ     

ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์การสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยสร้างความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจ และใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม 
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การบังคบัใช้ 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริตน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 โดยมี

ผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั  

การปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลง นโยบายต่อต้านการทุจริต จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 

 1.วตัถุประสงค์ 

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตน้ีข้ึน เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการด าเนินการของ

บริษัท เก่ียวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดี อนัเป็นท่ียอมรับว่า

เหมาะสมส าหรับการปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตน้ีใน

การด าเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ

และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริต 

 2.1 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทักระท าการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ 

 2.2 ส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต และการมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 2.3 สนบัสนุนการเสริมสร้างใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัมีความเขา้ใจ ตระหนกัรู้ และใหค้วาม 

ร่วมมือในการอนัใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 2.4 มุ่งหมายท่ีจะเป็นองคก์รท่ีโปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไม่มีส่วน 

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

        2.5 ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

 

นโยบายต่อตา้นการทุจริต  Page | 4 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

 พิจารณาและอนุมติันโยบาย และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ เพื่อใหทุ้กคนใน 

บริษทัไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดร้ายงานการกระท าการทุจริต  ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ขอ้แนะน า พิจารณา ลงโทษ และร่วมกนัหาวิธีแกไ้ขปัญหา ใหก้บั

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

2.1 พิจารณานโยบายต่อตา้นการทุจริต ท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

ใหมี้ความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายต่อตา้นการทุจริต ท่ี 

กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียง 

เก่ียวกบัการทุจริต ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้ าเสนอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มีความเส่ียงท่ีจะท า

ให้เกิดโอกาสการทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัน้อยท่ีสุด และมี

ความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

2.4 รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจริต ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ 

ขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหก้บัคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 

 

3. กรรมการผู้จัดการ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

3.1 ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3.2 ส่ือสารกบับุคลากรในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริต 

3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อตา้นการทุจริตใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ หรือขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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3.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ีได้รับแจง้ หรืองานท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทุจริตโดยสามารถมอบหมาย

งานใหก้บัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยสืบหาขอ้เทจ็จริงได ้

3.5 ก าหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรณรงค ์ส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงานของ

ตนตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ ทั้งน้ี

เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอรวมถึงส่ือสารให้ผูบ้ริหารแต่ละ

หน่วยงานได้ทราบว่ากรณีท่ีตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการได้ทราบโดยทนัที 

เพื่อใหก้รรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป 

 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

4.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้และเสนอรายงานการ 

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต ท่ีเกิดจากการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ 

4.2 ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

แนวปฏบิัติต่อต้านการทุจริต  
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่าง

เคร่งครัด ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดย 
 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นการรับ หรือให้สินบน แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ี

ตนท าหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี

อสังหาริมทรัพย ์หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้ง

ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าให้

เกิดการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบติั
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ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีให้แก่กนัในหน้าท่ีการงานควรมี

ราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ 

ตดัสินใจ หรือมีผลท าให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการค้าเช่นเดียวกนักับคู่ค้ารายอ่ืน ทั้งน้ีการให้

ส่ิงของตามโอกาส หรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิัย 

1.4 ไม่เป็นคนกลางในการน าเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

กบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ

ละเวน้การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้
 

2. ในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
 

3. การใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม

สัญญาทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้
 

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น  

โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคก์ร

เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิด 

ขอ้สงสัยไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด  

4.3 การบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได ้ด าเนินการผา่นขั้นตอน 

ตามระเบียบ และมีผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของบริษทั 
 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

5.1 การใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อสนบัสนุน โครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทั 

เท่านั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจของบริษทั ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของ

บริษทั 
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5.2 การใชเ้งินสนบัสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้พกั 

และอาหาร เป็นตน้ ตอ้งสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนบัสนุนนั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

5.3 การใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และด าเนินการผา่นขั้นตอนตาม 

ระเบียบ และมีผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของบริษทั 
 

6. บริษทัไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือ

ทางออ้มดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

ภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื่อด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ใน

ความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่

สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได ้
 

7. พนกังานไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทาง

ทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือกรรมการผูจ้ดัการ

ทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายน้ี 
 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา เพื่อ

สร้างความเขา้ใจให้แก่พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เช่น ตวัแทน นายหนา้ประกนัวินาศภยั หรือ

ท่ีปรึกษาของบริษทั เพื่อให้พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

การทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสัตย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

   

มาตรการและแนวทางด าเนินงาน 

1. บริษทัจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความส าคญั และมีจิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่รวมทั้งจดัให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้ หรือ

รับสินบน 
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2. แนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน

บุคคล ตั้ งแต่การสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหน้าท่ีส่ือสารท า

ความเขา้ใจกบัพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบติัในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 
 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือพนักงานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการแจง้และ

รายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบั 
 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานวา่ดว้ยการ

บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซ่ึงจะต้องไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจไดรั้บ

โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมายดว้ย 
 

5. บริษทัจะสอบทานแนวปฏิบติั และมาตรการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 

6. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ใหติ้ดต่อหรือสอบถามไดท่ี้ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังานของบริษทั อีเมล ์:    

compliance@viriyah.co.th 

   

 เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

1. พบเห็นการกระท าทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลใน

องคก์รใหห้รือรับสินบน เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 
 

2. พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุม

ภายในของบริษทั จนท าใหส้งสัยไดว้า่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 
 

3. พบเห็นการกระท าท่ีท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั 
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4. พบเห็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น 

ผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริต

คอร์รัปชั่น ท่ีเกิดข้ึนกับบริษัททั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้ก าหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัน้ี ผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่

และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@viriyah.co.th  หรือ 

ไปรษณียผ์า่น   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

    121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

   กทม. 10400 
 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องส านกักรรมการผูจ้ดัการ vipassorns@viriyah.co.th  หรือ  
ไปรษณียผ์า่น   ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

    บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

    121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

   กทม. 10400 
 

3. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)  
 

4. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส (กรณีภายในบริษทั ตั้งอยูท่ี่หอ้งฝ่ายบุคคล) 

 

mailto:auditcommitee@viriyah.co.th
mailto:vipassorns@viriyah.co.th
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ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารของ 

บริษทัขอใหท้่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

ทั้งน้ีไม่วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวธีิใดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบริษทัจะรักษาความลบัของท่าน 

 

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 
 

           เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะ

ปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของ 

ผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบ

เร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้
 

          ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ

บริษทัให้ผูร้้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมายงักรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนได้

โดยตรง และให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลคนกลางข้ึน ท าหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือ 

ผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด 

หรือ ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ขอ้มูล โดยผูบ้ริหาร

หรือกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตนั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูล 
 

          กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร

เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูล ในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้

ได้รับความเดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็น

พยานหรือการใหข้อ้มูล 
 

            กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการบริหาร สามารถมอบหมายงานให้ผูบ้ริหารคนใด คนหน่ึงท า

หน้าท่ีแทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และ
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บุคคลท่ีให้ขอ้มูลได ้โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบาะแส หรือ

ร้องเรียนทั้งทางตรง หรือทางออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง) 
 

          ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล

ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคล

อ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
 

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง  

สืบสวนขอ้เทจ็จริง หรือมอบหมายให้ผูบ้ริหารบริษทั ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบาะแส หรือ

ร้องเรียนทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เป็นผูด้  าเนินการสืบสวนขอ้เทจ็จริง 
 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู ้จ ัดการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ

มอบหมายใหผู้บ้ริหารของบริษทั แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 
 

3. หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้

กระท าการทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาขอ้มูลและหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนั

ทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 
 

4. หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้น

การทุจริต จะตอ้งได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท า

ทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของ

บริษทั ค าตดัสินของกรรมการผูจ้ดัการถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

          ในกรณีผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษทั ใหค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคล ซ่ึง

ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการรับเร่ือง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บแจง้ เพื่อรายงานต่อ



 

 

 

นโยบายต่อตา้นการทุจริต  Page | 12 
 

คณะกรรมการบริษทั ใหร่้วมกนัพิจารณาและก าหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร และหากการกระท าทุจริตนั้นผิด

กฏหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทั คือค า

ตดัสินของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นอนัส้ินสุด โดยในระหว่างการสืบสวนผูถู้กกล่าวหานั้นสามารถใช้

สิทธิพิสูจน์ตน โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

กระท าอนัทุจริต ตามท่ีถูกกล่าวหาได ้

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

          เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทจะด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 
 

1. บริษทัจะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตในสถานท่ีเด่นชดั ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคน

ในบริษทัสามารถอ่านได ้
 

2. บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น จดหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
 

3. บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายต่อตา้นการทุจริต ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
 

4. บริษทัจะทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

 

 


