นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด(มหาชน)

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหำชน) ตระหนักว่ำ กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นจะส่งผลดี ต่อกำรส่งเสริม
พัฒนำสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้ำงควำมเป็นธรรมทำงธุรกิจ และส่งผลดีต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทำงด้ำนจริยธรรม
ในกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นและถือเป็นหลักกำรสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจกำรของ
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับกำรแสวงหำผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จำกกำรใช้
อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทำงชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภำครัฐและภำคเอกชน
บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน
โดยใช้แนวทำงของทำงกำร รวมทั้งของ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร” เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติโดยให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่ นๆ ที่ปฏิบัติงำนแทน
ในนำมบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว มีห น้ำที่ยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยนี้อย่ำง
เคร่งครัด อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ว่ำบริษัทฯ ไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ภำยใต้กฎหมำยไทย
1. คานิยาม
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหำชน)
“การคอร์รัปชั่น” หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรให้หรื อรั บสิ นบน กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมื อง กำรให้ข องขวัญ หรื อเลี้ย งรั บรอง กำรบริ จ ำคเพื่ อกำรกุ ศ ล
ค่ำบริกำรต้อนรับ/ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะ
อยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้หน่วยงำนหรือบุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้ได้ม ำหรือรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องของบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดย
ครอบคลุมทุกธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยเฉพำะหำกกำรกระทำดังกล่ำวเป็นกำรกระทำที่เกิ ดจำก
กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดต่อกฎหมำย หรือกำรกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทำงคอร์รัปชั่น เว้นแต่เป็นกรณี
ที่กฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
“สินบน” หมำยถึง ทรัพ ย์สินที่มีมูลค่ ำหรือประโยชน์อื่นที่ให้แก่บุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้น
ปฏิบัตหิ รือละเว้นกำรกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ ประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

“ของขวัญ ของก านั ล ” หมำยถึง สิ่ งของมี ค่ำ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ นค้ ำ และบริกำร ไม่ ว่ำ จะเป็นกำรให้หรือรั บ
โดยตรง หรือให้โดยมีกำรขำยในรำคำพิเศษ รวมทั้งกำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำร เช่น กำรเดินทำง เป็นต้น
“การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์” หมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที่มีตัวตน
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“เงินสนับสนุน” หมำยถึง เงินสนับสนุนที่จ่ำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
“การให้ความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมำยถึง กำรให้สัญญำโอกำส
ทำงธุรกิจหรือกำรประมูล กำรลดหรือยกเลิกค่ำธรรมเนียม กำรให้ หรือช่วยเหลือข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญำตต่ำงๆ
ที่ไม่ถูกต้องตรงตำมกระบวนกำรตัดสินใจปกติของรำชกำร กำรยกเลิกหรือลดข้อกำหนดของทำงกฎหมำย หรือกำรให้
หรือช่วยเหลือในกำรเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
“พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนประจำ พนักงำนทดลองงำน พนักงำนรำยวัน พนักงำนตำมสัญญำจ้ำงพิเศษ
ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่ำจ้ำงโดยได้รับค่ำจ้ำง
“ตัว แทน นายหน้ า ” หมำยถึง บุค คลหรื อนิ ติบุค คลอื่น หรื อบุค คลธรรมดำ ที่ไ ม่ ใช่ พ นั กงำนของบริ ษั ท ฯ
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว
“คู่ค้า คู่สัญญา” หมำยถึง บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของบริษัทฯ
2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับหรือทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำย
นี้อย่ำงเคร่งครัด โดย ห้ามดาเนินการเรียกร้อง หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดย
ครอบคลุมทุกธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลดโทษหรือให้ผล
ทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่ น แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะส่งผลให้ บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
ตลอดจนให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมำย และภำยใต้ศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ หำกมีกำรฝ่ำฝืนกระทำกำร
ใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ควำมร่วมมือกับกำรคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบ
บริษัทฯ ที่กำหนดไว้และ/หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ บริษัท ได้คำนึงถึงควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรคอร์รัปชั่น จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว บริษัทฯ จะสอบทำน ทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และข้อกำหนดในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมำย และภำยใต้
ศีลธรรมอันดี โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้โดยทั่วกัน

2 จาก 8

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำและรั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดและอนุ มั ติ น โยบำยต่ อ ต้ ำ น
กำรคอร์รัปชั่น และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ โดยให้ครอบคลุมถึง
หุ้น ส่ ว นทำงธุ ร กิ จ ที่ป รึ กษำตัว กลำง หรื อตั ว แทนในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่จ ะไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรคอร์ รั ป ชั่ น
ในทุกรู ปแบบ เพื่ อให้มั่นใจว่ำ ฝ่ ำ ยจัด กำรได้ ตระหนั กถึงควำมส ำคั ญและนำเอำมำตรกำรต่อต้ำ นกำรคอร์ รั ปชั่ นนี้
ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี
ติดตำมดูแลให้มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบำย
ข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
รับเรื่องร้องเรียนและรับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรกระทำอันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตำมที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำลงโทษ และหำแนวทำงป้องกันต่อไป
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นโดยประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินธุรกิจเพื่อระบุถึงกำรดำเนินงำนของบริษัทที่มี
ควำมเสี่ยงว่ำอำจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น อีกทั้ง กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันและลดควำม
เสี่ยงติดตำมและทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นให้เพียงพอ เหมำะสม
4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวทำง/ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมำย เพื่อให้มั่นใจว่ำ มีระบบควบคุมที่ดีมีควำมเหมำะสมและ
เพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. หน่วยงำนกำกั บดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มีหน้ำที่ในกำรให้คำปรึกษำและข้อแนะนำเกี่ยวกับกำร
ต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น ก ำกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและ
ให้กำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
6. หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง และจัดให้หน่วยงำนภำยใน
องค์กรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่หน่วยงำน
พิจำรณำ และสรุปเพื่อนำเสนอผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง อีกทั้ง ทบทวนควำมเสี่ยง
ด้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี
7. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และ
ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง และส่งเสริ มให้เป็นส่วน
หนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร อี ก ทั้ ง จะต้ อ งไม่ มี พ นั ก งำนรำยใดที่ จ ะถู ก ลดขั้ น ถู ก ลงโทษ หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบ
ในทำงลบจำกกำรที่พนักงำนปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษัทสูญเสีย โอกำสทำงธุรกิจ
ไปก็ ต ำม และก ำหนดบทลงโทษส ำหรั บ ผู้ ที่ ฝ่ ำ ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น นี้ ตำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี โดยอำจจะถึงขั้นเลิกจ้ำงก็ได้
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8. ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ จัด กำร และผู้ บั ง คั บบั ญ ชำทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ห น้ ำ ที่ ส อดส่ อ งดู แลพนั กงำนในบั ง คั บ บั ญ ชำ
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัท รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมดูแล
และปฏิบัติงำนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย และปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มีจรรยำบรรณ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำ
ชั่วครำว มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัด
10. พนักงำนลงนำมรับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยันว่ำพนักงำนทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และ
พร้ อ มจะน ำหลั ก กำรใน นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นกำรด ำเนิ น งำนด้ ว ยควำมเคร่ ง ครั ด
ทั่วทั้งองค์กร
4. แนวทางปฏิบัตใิ นการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ หรือทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ
ที่ปฏิบัติงำนแทนในนำมบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงในลักษณะสัญญำชั่วครำว เป็นต้น มีหน้ำที่ ต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น และจรรยำบรรณทำงธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ไม่ ว่ ำ จะเข้ ำ ไปเกี่ ย วข้ อ ง
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดย
1. ห้ำ มให้หรื อรั บสิ นบนในรู ปแบบใดๆ ทั้งสิ้ น เพื่ อตอบแทนกำรให้ผ ลประโยชน์ ทำงธุ ร กิ จ และห้ำ ม
มอบหมำยให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
2. ไม่ทำพฤติกรรมใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกรับของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกินขอบเขต
ที่บริษัทฯ กำหนดและกำรจ่ำยสินบนกับบุคคลอื่นใดที่ตนได้เข้ำไปติดต่องำนหรือจ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก และ
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินกำรบำงอย่ำงกับหน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ประโยชน์ทำงธุรกิจในทำงมิชอบ
3. กำรบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุน บริษัทฯ กำหนดให้
ทำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้
1) เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นกำรกระทำกำรใดๆ
ที่จะมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม
2) กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุนนั้นไม่ ถูกนำไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
3) ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสอบทำนและอนุมัติกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ หรือ
เงินสนับสนุนตำมระเบียบของบริษัท
4) ในกรณี ที่มีข้ อสงสั ย ที่อำจส่ งผลกระทบทำงกฎหมำย ให้ข อค ำปรึ กษำจำกฝ่ ำ ยกฎหมำยอย่ ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีควำมสำคัญประกำรอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ำยจัดกำร
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4. ละเว้นกำรให้ หรือ รับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ /คู่สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน รวมถึง หน่วยงำนภำยนอก ที่มีมูลค่ำสูงเกินควำมจำเป็น และเกินกว่ำ ที่
บริษัทฯกำหนด หำกมีควำมจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญในโอกำสตำมประเพณีนิยม ต้องมีมูลค่ำที่เหมำะสมและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่กำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ
5. บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งเป็น กลำง ไม่ ฝั ก ใฝ่ ทำงกำรเมื อ ง ไม่ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนักกำรเมืองไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
6. บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรควบคุ มภำยใน โดยกำหนดให้มี ร ะเบีย บข้ อ บั งคั บ ขั้ นตอนกำร
ปฏิบัติงำน ผู้มีอำนำจในกำรอนุมัติจ่ำยเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่ชัดเจน รวมทั้งกลไก
ภำยในเพื่อติดตำมดูแลและควบคุมระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี รวมถึงปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนของทุกส่ วนงำนให้มีประสิ ทธิ ภ ำพ เพื่ อ ต่อต้ำ นกำรคอร์ รั ปชั่ นและประพฤติมิช อบ และสร้ ำ ง
จิตสำนึก มีวินัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอร์รัปชั่น ทำให้องค์กรมีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่นโดยสิ้นเชิง
7. ดำเนินกำรผลักดันให้ ตัวแทน นำยหน้ำ คู่ค้ำ/คู่สัญญำ ดำเนินตำมนโยบำยและแนวปฏิบั ตินี้ที่จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น
8. จัดให้มีกำรสื่อสำร และฝึกอบรมพนักงำน เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
9. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำรและพนั กงำนทุกระดับ ต้องไม่ ละเลยหรื อ เพิ กเฉย เมื่ อพบเห็นกำรกระทำ
ที่อำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยบริษัท ฯ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้รำยงำนที่
ปลอดภัย เมื่อพนักงำนต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทั้ง เมื่อพนักงำนต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ ตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นจะได้รับกำรคุ้มครองจำกบริษัทฯ
10. กรรมกำรและผู้ บริ หำรทุกระดั บ จะต้องแสดงควำมซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่ ำงที่ดีในกำรปฏิบัติ ตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้หน่วยงำนกำกับดูแลฯ และฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบในกำร
เผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำ ใจและส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง
ต่อเนื่องและส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
11. ห้ำมกำรใช้อำนำจ หน้ำที่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมำย รวมถึ ง ห้ ำ มกำรเสนอผลประโยชน์ เ พื่ อ จู ง ใจแก่ บุ ค คลอื่ น ใดอั น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมำย
เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท
12. นโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น นี้ ให้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล ตั้ ง แต่
กำรสรรหำ หรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
โดยก ำหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทุ ก ระดั บ สื่ อ สำรท ำควำมเข้ ำ ใจกั บ พนั ก งำนเพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่
ในควำมรับผิดชอบและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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13. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึ ดมั่นว่ำ กำรคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งกำรกระทำธุรกรรมกับหน่วยงำนของรัฐ และ หน่วยงำนของเอกชน
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรติดตำมดูแลและทบทวนควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอ ควำมมีประสิทธิภำพ และ
ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง ตำมควำมเหมำะสมของนโยบำยและกำรปฏิ บั ติ ง ำนโดยมี ก ำรรำยงำนผลกำรทบทวนต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจำทุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นอิสระและ
เปิดเผย ผลกำรตรวจสอบนั้นในรำยงำนประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
6. ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการและคอร์รัปชั่น
ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้ำข่ำยกำรกระทำและกำรคอร์รัปชั่นหรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิเสธกำรและกำร
คอร์รัปชั่น สำมำรถแจ้งเบำะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือแจ้งหลักฐำน
ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ำมีกำรกระทำ และกำรคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจำกกำร
ปฏิเสธกำรและกำรคอร์รัปชั่นโดยผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตนเองหรือโทรศัพท์ได้ที่
 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
 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โดยส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 313 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ทั้งนี้ กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับ และ ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแสได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง
และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแสให้ทรำบได้
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจำรณำจำกข้อเท็จจริ งที่มีควำมน่ำเชื่อถือ

อย่ำงไรก็ดี ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียนพึงตระหนักว่ำ กำรรำยงำนโดยไม่สุจริต หรือกำรรำยงำนในลักษณะไม่เปิดเผย
ชื่อนั้นอำจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯ ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
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7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ น โยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น ผ่ ำ นช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรของบริ ษั ท ฯ เช่ น จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัทฯ และรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้แก่พนักงำนใหม่
3) บริษัทฯ จะทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น อย่ำงสม่ำเสมอทุกปี
บริษัทฯ ถือว่ำจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้ เป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ผู้ที่กระทำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่นนี้จะมีโทษตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และ/หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป

(นำยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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