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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 (Anti-Corruption Policy) 

  บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักว่ำ กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นจะส่งผลดีต่อกำรส่งเสริม 
พัฒนำสังคมและเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ สร้ำงควำมเป็นธรรมทำงธุรกิจ และส่งผลดีต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทำงด้ำนจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันและถือเป็นหลักกำรส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจกำรของ
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับกำรแสวงหำผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จำกกำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทำงชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภำครัฐและภำคเอกชน  
 บริษัทฯ ได้ก ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน 
โดยใช้แนวทำงของทำงกำร รวมทั้งของ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร” เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติโดยให้กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนแทน 
ในนำมบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว มีหน้ำที่ยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยน้ีอย่ำง
เคร่งครัด อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งม่ันและเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ว่ำบริษัทฯ ไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ภำยใต้กฎหมำยไทย 

1. ค านิยาม 

 “บริษัทฯ”  หมำยถึง  บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 “การคอร์รัปชั่น”  หมำยถึง  กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรให้หรือรับสินบน กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง   กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 
ค่ำบริกำรต้อนรับ/ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ ให้ค ำม่ัน เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดท่ีไม่ถูกต้องแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะ
อยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้หน่วยงำนหรือบุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องของบริษัท  ตนเอง ครอบครัว  เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดย
ครอบคลุมทุกธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  โดยเฉพำะหำกกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำที่เกิดจำก
กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่ถูกต้องหรือกระท ำผิดต่อกฎหมำย หรือกำรกระท ำใดๆ ที่ส่อไปในทำงคอร์รัปชั่น เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่กฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้   

 “สินบน” หมำยถึง ทรัพย์สินที่มีมูลค่ำหรือประโยชน์อื่นที่ให้แก่บุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพื่อจูงใจให้ผู้น้ัน
ปฏิบัตหิรือละเว้นกำรกระท ำส่ิงใดส่ิงหนึ่งในต ำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ ประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

 “ของขวัญ ของก านัล” หมำยถึง สิ่งของมีค่ำทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้ำ และบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับ
โดยตรง หรือให้โดยมีกำรขำยในรำคำพิเศษ รวมทั้งกำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำร เช่น กำรเดินทำง เป็นต้น 

 “การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์” หมำยถึง กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที่มีตัวตน 
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 “เงินสนับสนุน” หมำยถึง เงินสนับสนุนที่จ่ำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 “การให้ความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมำยถึง กำรให้สัญญำโอกำส
ทำงธุรกิจหรือกำรประมูล กำรลดหรือยกเลิกค่ำธรรมเนียม กำรให้ หรือช่วยเหลือข้อก ำหนดที่จะต้องมีใบอนุญำตต่ำงๆ 
ที่ไม่ถูกต้องตรงตำมกระบวนกำรตัดสินใจปกติของรำชกำร กำรยกเลิกหรือลดข้อก ำหนดของทำงกฎหมำย หรือกำรให้
หรือช่วยเหลือในกำรเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 “พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนประจ ำ พนักงำนทดลองงำน พนักงำนรำยวัน พนักงำนตำมสัญญำจ้ำงพิเศษ  
ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่ำจ้ำงโดยได้รับค่ำจ้ำง 

 “ตัวแทน นายหน้า” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดำ ที่ไม่ใช่พนักงำนของบริษัทฯ  
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว  

 “คู่ค้า คู่สัญญา” หมำยถึง บุคคลท่ีมีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของบริษัทฯ 

 

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับหรือทุกส่วนงำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ 
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำย
น้ีอย่ำงเคร่งครัด โดย ห้ามด าเนินการเรียกร้อง หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดย
ครอบคลุมทุกธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท  เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง  และบริษัทฯ จะไม่ลดต ำแหน่ง ลดโทษหรือให้ผล 
ทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำน้ันจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 
ตลอดจนให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นน้ีอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของกฎหมำย และภำยใต้ศีลธรรมอันดี  ทั้งน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนกระท ำกำร
ใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ควำมร่วมมือกับกำรคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบ  
บริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้และ/หรือข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง     

 พร้อมกันน้ี บริษัท ได้ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรคอร์รัปชั่น จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว  บริษัทฯ จะสอบทำน ทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของกฎหมำย และภำยใต้
ศีลธรรมอันดี  โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้โดยทั่วกัน 
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3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่พิจำรณำและรับผิดชอบในกำรก ำหนดและอนุมัตินโยบำยต่อต้ำน 
กำรคอร์รัปชั่น และก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ โดยให้ครอบคลุมถึง
หุ้นส่วนทำงธุรกิจ  ที่ปรึกษำตัวกลำง หรือตัวแทนในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 
ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ม่ันใจว่ำฝ่ำยจัดกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและน ำเอำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นน้ี 
ไปปฏิบัติจนเปน็วัฒนธรรมองค์กร  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ   มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี 
ติดตำมดูแลให้มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบำย 
ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

รับเรื่องร้องเรียนและรับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรกระท ำอันที่คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตำมท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำลงโทษ และหำแนวทำงป้องกันต่อไป 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงจำกกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นโดยประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อระบุถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่มี
ควำมเสี่ยงว่ำอำจมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น  อีกทั้ง ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันและลดควำม
เสี่ยงติดตำมและทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ เหมำะสม 

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวทำง/ระเบียบปฏิบัต ิและกฎหมำย เพื่อให้ม่ันใจว่ำ มีระบบควบคุมที่ดีมีควำมเหมำะสมและ
เพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่นท่ีอำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเก่ียวกับกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ก ำ กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ  
ให้กำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

6. หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง  มีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง และจัดให้หน่วยงำนภำยใน
องค์กรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่หน่วยงำน
พิจำรณำ และสรุปเพื่อน ำเสนอผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อีกทั้ง ทบทวนควำมเสี่ยง
ด้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี 

7. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และ
ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง ต่อเน่ือง และส่งเสริ มให้เป็นส่วน
หน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง จะต้องไม่มีพนักงำนรำยใดที่จะถูกลดขั้น ถูกลงโทษ หรือได้รับผลกระทบ 
ในทำงลบจำกกำรที่พนักงำนปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
ไปก็ตำม และก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นน้ี  ตำม 
ควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี โดยอำจจะถึงขั้นเลิกจ้ำงก็ได้  
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8. ผู้บริหำร ผู้จัดกำร และผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น  มีหน้ำที่สอดส่องดูแลพนักงำนในบังคับบัญชำ
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัท  รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมดูแล 
และปฏิบัติงำนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย และปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มีจรรยำบรรณ  

9. บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำ
ชั่วครำว  มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครัด 

10. พนักงำนลงนำมรับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยันว่ำพนักงำนทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และ
พร้อมจะน ำหลักกำรใน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำ เนินงำนด้วยควำมเคร่งครัด 
ทั่วทั้งองค์กร 

4. แนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการคอร์รปัชั่น 

 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ หรือทุกส่วนงำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ 
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว เป็นต้น มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัดไม่ว่ำจะเข้ำไปเก่ียวข้อง 
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดย  

1. ห้ำมให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และห้ำม
มอบหมำยให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง 

2. ไม่ท ำพฤติกรรมใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกรับของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรอง หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกินขอบเขต  
ที่บริษัทฯ ก ำหนดและกำรจ่ำยสินบนกับบุคคลอื่นใดที่ตนได้เข้ำไปติดต่องำนหรือจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และ
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงกับหน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ประโยชน์ทำงธุรกิจในทำงมิชอบ  

3. กำรบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุน  บริษัทฯ ก ำหนดให้ 
ท ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังน้ี 

1) เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นกำรกระท ำกำรใดๆ  
ที่จะมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม 

2) กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุนน้ันไม่ ถูกน ำไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

3) ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสอบทำนและอนุมัติกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ หรือ  
เงินสนับสนุนตำมระเบียบของบริษัท 

4) ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อำจส่งผลกระทบทำงกฎหมำย ให้ขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำยอย่ำงเป็น  
ลำยลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีควำมส ำคัญประกำรอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ำยจัดกำร 
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4. ละเว้นกำรให้ หรือ รับของขวัญ  กำรเลี้ยงรับรอง   หรือเงินสนับสนุนจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ /คู่สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน รวมถึง หน่วยงำนภำยนอก ที่มีมูลค่ำสูงเกินควำมจ ำเป็นและเกินกว่ำที่ 
บริษัทฯก ำหนด  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญในโอกำสตำมประเพณีนิยม ต้องมีมูลค่ำที่เหมำะสมและ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ   

5. บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง  ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง ไม่ช่วยเหลือสนับสนุน 
พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนักกำรเมืองไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

6. บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยก ำหนดให้มีระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน ผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติจ่ำยเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่ชัดเจน รวมทั้งกลไก
ภำยในเพื่อติดตำมดูแลและควบคุมระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี รวมถึงปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนของทุกส่วนงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ และสร้ำง
จิตส ำนึก มีวินัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอร์รัปชั่น ท ำให้องค์กรมีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่นโดยสิ้นเชิง 

7. ด ำเนินกำรผลักดันให้  ตัวแทน นำยหน้ำ  คู่ค้ำ/คู่สัญญำ  ด ำเนินตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติน้ีที่จะไม่มี 
ส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 

8. จัดให้มีกำรสื่อสำร และฝึกอบรมพนักงำน  เพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำน 
กำรคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ 

9.  กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำ 
ที่อำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้รำยงำนที่
ปลอดภัย  เม่ือพนักงำนต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส   รวมทั้ง เม่ือพนักงำนต้องกำรค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติ ตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นจะไดร้ับกำรคุ้มครองจำกบริษัทฯ 

10. กรรมกำรและผู้บริหำรทุกระดับ จะต้องแสดงควำมซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยก ำหนดให้หน่วยงำนก ำกับดูแลฯ และฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบในกำร
เผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง 
ต่อเน่ืองและส่งเสริมให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

11.   ห้ำมกำรใช้อ ำนำจ หน้ำที่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมถึง ห้ำมกำรเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท 

12.  นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์รัปชั่น น้ี  ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้ งแต่ 
กำรสรรหำ หรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง  กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  
โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่  
ในควำมรับผิดชอบและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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13. บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันว่ำ กำรคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้  
ทั้งกำรกระท ำธุรกรรมกับหน่วยงำนของรัฐ และ หน่วยงำนของเอกชน 

5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ  ก ำหนดให้มีกำรติดตำมดูแลและทบทวนควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอ ควำมมีประสิทธิภำพ และ

ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสมของนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรรำยงำนผลกำรทบทวนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท  เป็นประจ ำทุกป ี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นอิสระและ
เปิดเผย ผลกำรตรวจสอบน้ันในรำยงำนประจ ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบ  

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการและคอร์รัปชั่น 

 ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำและกำรคอร์รัปชั่นหรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิเสธกำรและกำร
คอร์รัปชั่น สำมำรถแจ้งเบำะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือแจ้งหลักฐำน
ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ำมีกำรกระท ำ และกำรคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจำกกำร
ปฏิเสธกำรและกำรคอร์รัปชั่นโดยผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปน้ี 

1. ร้องเรียนได้โดยตนเองหรือโทรศัพท์ได้ท่ี 

 หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน (Complain Unit) Tel : 02-3787000 ต่อ 7177 – 7181 

2. ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th  หรือ http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx        

3. กรอกแบบฟอร์มแสดงควำมคิดเห็นได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4. ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรและกำรคอร์รัปชั่น โดยตรงหรือส่งจดหมำยถึง 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรผู้จัดกำร 

 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

โดยส่งมาตามท่ีอยู่ ดังนี ้

 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ำกัด(มหำชน)  
 เลขที่ 313 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหัวหมำก 
 เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
 

 ทั้งน้ี กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับ และ ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแสได้มำกกว่ำหน่ึงช่องทำง
และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแสให้ทรำบได้ 

 หมายเหตุ : บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจำรณำจำกข้อเท็จจริ งที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  
อย่ำงไรก็ดี ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียนพึงตระหนักว่ำ กำรรำยงำนโดยไม่สุจริต หรือกำรรำยงำนในลักษณะไม่เปิดเผย
ชื่อน้ันอำจเป็นข้อจ ำกัดของบริษัทฯ ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

http://www.smk.co.th/
http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx
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7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

1) เผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ เช่น จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัทฯ และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้แก่พนักงำนใหม่ 

3) บริษัทฯ จะทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น อย่ำงสม่ ำเสมอทุกป ี

 

บริษัทฯ ถือว่ำจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นน้ี   เป็นวินัยอย่ำงหน่ึง ซึ่งกรรมกำร  
ผู้บริหำร  และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ผู้ที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน 
กำรคอร์รัปชั่นน้ีจะมีโทษตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้และ/หรือข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง     

 

 
             ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที ่12 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป                      

  

 (นำยเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์) 

   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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