เรื่อง การรักษาความสุจริต
บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต มุงใหความสําคัญเกี่ยวกับความสุจริตเปนเปาหมายหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากเล็งเห็นวาปญหาตางๆ ที่เกิดจากการกระทําที่ไมสุจริตนั้นยอมสงผลกระทบในดานลบ
และสรางความเสียหายอยางมหาศาลแกบริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ดาน เชน ทําใหคาใชจายในการดําเนิน
ธุรกิจสูงขึ้น หรืออาจทําใหทรัพยากรของบริษัทฯ ในการลงทุนถูกเบี่ยงเบนไปใชในทางอื่นที่มิชอบ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ หรืออาจทําใหบริษัทฯ ถูกดําเนินการทางกฎหมาย
เปนตน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูบริหาร พนักงาน ตัวแทนประกัน
ชีวิต และผูที่เกี่ยวของ อาทิ
• ขอพึงปฏิบัติของพนักงานเพื่อจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Code of Conduct
for Business Ethics and Compliance)
บริษัทฯ แสดงถึงเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ วาการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะประสบความสาเร็จอยางมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยูกับความไววางใจของ
ลูกคา ผูถือหุน ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย และสาธารณชน ที่มีใหกับบริษัทฯ ตอการดําเนินงานอยางซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส และเปนธรรม บริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรฐานการประพฤติตนอยางมีจรรยาบรรณให
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหเกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตของพนักงานเอง
และของบริษัทฯ หลักปฏิบัติดังกลาวประกอบไปดวยหลักการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและ
สอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับ การไมเลือกปฏิบัติ การปกปองขอมูลความลับของลูกคา การ
ดําเนินการกรณีความขัดแยงทางผลประโยชน การใหและรับของขวัญ/คําเชิญไปงานบันเทิง การตอตาน
การคอรัปชั่นหรือสินบน การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินตอขบวนการ
กอการราย เปนตน
• ขอพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูขายประกันชีวิต (Sales Persons Code of Conduct)
ผูขายประกันชีวิตของบริษัทฯ ไดแก ตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต ถือเปนบุคคลแรกที่ติดตอกับลูกคา
บริษัทฯ จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณสําหรับผูขายประกันชีวิต ใหผูขายประกันชีวิตทุกชองทาง
การขายของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ และสะทอนถึงหลักการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตของผูขาย
ประกันชีวิต และของบริษัทฯ อาทิเชน การแสดงใบอนุญาตเปนผูขายประกันชีวิตและการเปดเผยตัวตน
ใหแกผูมุงหวังทราบ การรักษาความลับลูกคา และการใหขอมูลของผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ที่
ถูกตอง ชัดเจน เปนธรรม และเพียงพอใหลูกคาตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือใชบริการของบริษัทฯ เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee) เพื่อกํากับดูแลใหผูขาย
ประกันชีวิตในทุกชองทางการขายของบริษัทฯ มีความเขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่จะ
นําไปใชปฏิบัติตอลูกคาที่มาติดตอกับบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาลงโทษ ผูขาย
ประกันชีวิตที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ คําสั่ง
และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

• นโยบายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Fraud Policy)
บริษัทฯ ดํารงอยูไดดวยความไววางใจของลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
บริษัทฯ จึงไมยอมใหมีการกระทําที่ทุจริตไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ เนื่องจากการทุจริตถือเปนภัยคุกคามตอ
ทรัพยากรและความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เพื่อใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ และปองกันมิใหเกิดการทุจริตภายในองคกร
ซึ่งนอกจากไดกําหนดบทบาทหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของผูบริหาร หนวยงาน และ
พนักงานทุกคนแลว บริษัทฯ ยังไดกําหนดวิธีการและชองทางในการรายงานการทุจริตใหบริษัทฯ ทราบอีก
ดวย
• นโยบายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการให/รับสินบน (AntiCorruption & Bribery Policy)
บริษัทฯ ไดตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการตอตานการคอรัปชั่นและสินบนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล บริษัทฯ จึงไดออกนโยบายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นและการให/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการพยายาม
ที่จะรักษาความแข็งแกรงและประสิทธิผลในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และเพื่อที่จะ
บรรลุเปาหมายในการรักษาความไววางใจของลูกคาที่มีตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไมยอมใหมีการคอรัปชั่น
หรือการใหสินบนใดๆ เกิดขึ้นภายในองคกร รวมทั้งไดกําหนดวิธีการรายงานการฝาฝน หลักการใหและรับ
ของขวัญ/คําเชิญตามมารยาททางธุรกิจ การวาจางผูกระทําการแทน การจายเงิน การจัดทําและบันทึก
บัญชี เพื่อใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
• นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและงานบันเทิง (Gift & Entertainment Policy)
บริษัทฯ ตระหนักวาการใหและรับของขวัญ รวมถึงการสงและรับคําเชิญไปงานบันเทิง ถือเปนธรรม
เนียมปฏิบัติเพื่อกระชับความสัมพันธทางธุรกิจใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และถือวาเปนวิธีปฏิบัติทางธุรกิจหากมี
การจัดการอยางโปรงใสและเหมาะสม บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ/คําเชิญ
ไปงานบันเทิงจากลูกคา คูคาทางธุรกิจ รวมถึงเจาหนาที่หนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันมิใหเกิดความกังขา
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานและของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
อาจถูกมองวามีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวของพนักงานกับหนาที่ความรับผิดชอบที่พึงมีตอ
บริษัทฯ ลูกคา หรือคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือถูกมองวาเปนการใหหรือรับสินบน หรือการทําธุรกิจที่
ไมเหมาะสม
• นโยบายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundry Policy)
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย และไมประสงคที่จะตกเปนเครื่องมือในการฟอกเงินและกระทําผิดกฎหมายใดๆ บริษัทฯ จึงได
ประกาศนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย และกําหนดแนวทางปฏิบัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการรูจักตัวตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เพื่อการตอตานการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกผูกอการรายในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการในการปองกันมิ
ใหบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมหรือตกเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายใดๆ

• การสงเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ มุงสงเสริมใหพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ มีความเขาใจหลักการและนโยบายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
วิธีจัดการและรายงานเมื่อพบหรือสงสัยวามีเหตุการณ ซึ่งอาจนําไปสูการกระทําที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดขอกังขาในความซื่อสัตยสุจริตของบริษัทฯ หรือของพนักงาน
บริษัทฯ จึงไดจัดทําหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน หลักสูตรขอพึงปฏิบัติของพนักงาน หลักสูตร
การปองกันการทุจริต หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการให/รับสินบน และ
หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงาน
ทุกคนและทุกระดับชั้นจะตองเขารวมการอบรมและผานการทดสอบอยูเสมอ รวมถึงพนักงานใหมที่ตองเขา
รวมอบรมและผานการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไมไดรับบรรจุเปนพนักงาน
ประจําของบริษัทฯ หากไมผานการอบรมและทดสอบในหลักสูตรดังตอไปนี้
o หลักสูตรขอพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อใหพนักงานทุกคน
เขาใจในหลักการและมาตรฐานขั้นต่ําที่พนักงานทุกคนจะตองถือปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความกังขาในความซื่อสัตยสุจริตของพนักงานและของบริษัทฯ
o หลักสูตรการปองกันการทุจริต (Anti-Fraud Training) เพื่อใหพนักงานเรียนรูวิธีการ
ปองกัน และการแจงเหตุหรือพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
o หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการให/รับสินบน (AntiCorruption & Bribery Training) เพื่อใหพนักงานเขาใจถึงปญหาและผลกระทบจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น การใหและการรับสินบน ตลอดจนเรียนรูวิธีการปองกันและการแจงเหตุหรือ
พฤติกรรมที่สอไปในทางคอรัปชั่น และการให/รับสินบนผานชองทางตางๆ
o หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Training)
เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การ
รายงานธุรกรรมตางๆ ตามกฎหมาย การรูจักตัวตนลูกคา ชองทางและวิธีการตางๆ ที่อาจถูก
นํามาใชในการฟอกเงินในธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนการเรียนรูผลกระทบของการฟอกเงินที่มี
ตอบริษัทฯ วิธีการปองกันและรายงานธุรกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัยใหหนวยงานภายในที่
เกี่ยวของ
• การสอบสวนการละเมิดและการรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการปองกันการละเมิดกฎระเบียบ (Whistleblowing Committee) และ
จัดใหมีชองทางในการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําความผิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบสวน
ขอเท็จจริงในกรณีที่ไดรับแจงหรือพบวามีพนักงานที่กระทําความผิด ฝาฝน หรือละเมิดกฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบายตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงขอพึงปฏิบัติของพนักงาน หรือในกรณีที่พนักงานไดรับ
ความเดือดรอนจากการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หรือการละเมิดใดๆ ในที่ทํางาน หรือพฤติกรรมที่อาจจะ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและ
ประสบการณ มีความเปนกลางและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งจัดใหมีการสอบสวน
ขอเท็จจริงตามมาตรฐานและกระบวนการสอบสวนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการใหความ
คุมครองพนักงานที่แจงเรื่องดังกลาวโดยสุจริตใจ แมวาเมื่อสอบสวนแลวจะพบวาเรื่องนั้นไมมีมูลก็ตาม โดย
ขอมูลที่ไดรับแจงและชื่อของผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับ และไมเปดเผยหรือทําใหลวงรูถึงพนักงานที่ถูก

รายงานการละเมิด เพื่อปองกันมิใหพนักงานดังกลาวถูกกลั่นแกลงหรือทําราย พนักงานสามารถแจงขอมูล
เมื่อพบหรือสงสัยวามีการละเมิดผานผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ฝายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
คณะกรรมการฯ ไดโดยตรง หรือพนักงานสามารถเลือกที่จะแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยไมระบุชื่อ
(Anonymous Online Whistleblowing) โดยผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ก็ได
• บทลงโทษกรณีฝาฝน
พนักงานที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงขอพึงปฏิบัติของพนักงาน
จะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดลอม ผลของการกระทําความผิด การ
ใหความรวมมือในการสอบสวน การดําเนินการของพนักงานเพื่อแกไขหรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก ซึ่งพนักงานอาจไดรับโทษทางวินัยตั้งแตการตักเตือน จนถึงโทษทางวินัยสูงสุดคือการเลิก
จาง

