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1. ค าแถลงนโยบาย 

ช่ือเสียงของกลุ่มอลิอันซ์ (“อลิอันซ”์) ตั้งอยู่ได้ด้วยความไวว้างใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
สาธารณชนที่มีตอ่ความซื่อสตัยส์จุรติของอลอินัซ ์

อลิอันซ ์ยึดมั่นที่จะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายนี ้ โดยไดร้ะบุหลกัการดังกล่าวนีใ้นขอ้พึงปฏิบัติเพื่อ
จริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (“Code of Conduct”) ซึ่งไดก้ าหนดขอ้หา้มไวอ้ย่าง
เครง่ครดัเก่ียวกบัการคอรรั์ปชั่นและสินบน 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับปณิธานขา้งต้น อลิอันซต์ั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่นและสินบนอย่างเครง่ครดั ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ โดยถือเป็นสว่นหนึ่งในการ
พยายามที่จะรกัษาความแข็งแกรง่และประสทิธิผลของการควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

นโยบายฉบบันี ้ยงัไดร้วมถึงขอ้หา้มของอลิอนัซท์ี่ก  าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดัในการต่อตา้นการเสนอให้ การ
ยอมรบัการเสนอให ้การจ่ายเงิน หรือการมอบอ านาจใหก้ระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการคอรรั์ปชั่น
หรือสินบน (ตามนิยามที่ก าหนดไวด้้านล่าง) ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึน้ในภาคเอกชน หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ภายในหรอืภายนอกประเทศที่ปฏิบตัิงานในสว่นของภาครฐั นอกจากนัน้ อลอินัซย์งั
ตอ้งการใหเ้กิดความโปรง่ใสและความซือ่สตัยส์จุรติในทกุๆ ธุรกิจที่อลอินัซเ์ขา้ไปด าเนินการ โดยหลกีเลีย่ง
ผลประโยชนต์า่งๆ ที่ไมเ่หมาะสม หรอืการกระท าใดๆ ที่ท าใหพ้นกังานหรอืบคุคลภายนอกเกิดขอ้สงสยัต่อ
การด าเนินธุรกิจของอลอินัซ ์

เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของปณิธานนี ้อลิอนัซไ์ดจ้ดัท าโปรแกรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (“โปรแกรม”) เพื่อใช้
ส  าหรบัอลอินัซท์ั่วโลก โดยนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้(“นโยบาย”) ถือเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบ
ส าคัญของโปรแกรม และพรอ้มกันนี ้โปรแกรมและนโยบายฉบับนีย้ังไดเ้ช่ือมโยงกับนโยบายหรือการ
ด าเนินการควบคุมอื่นๆ ที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะช่วยให้อลิอันซ์สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่อการ
คอรร์ปัชั่นท่ีส  าคญัตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รของรฐัหรอืองคก์รเอกชน 

2. วัตถุประสงค ์ขอบเขต และหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่างๆ 

นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าของอลอินัซใ์นการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและสนิบน 

นโยบายฉบบันีใ้ชส้  าหรบัพนักงานทุกคน หน่วยงาน องคก์รธุรกิจ บริษัทในเครือ สาขาและฝ่ายต่างๆ 
ของอลอินัซ ์รวมตลอดถึงผู้กระท าการแทน คูส่ญัญาในกิจการรว่มทนุ และการวา่จา้งบคุคลภายนอก 

ในกรณีที่นโยบาย และ/หรอืกฎระเบียบใดๆ ของประเทศที่อลิอนัซเ์ขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่มีความเครง่ครดั
มากกว่านโยบายฉบับนี  ้(เช่น มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เก่ียวกับการหา้มจ่ายเงินเพื่อ
อ านวยความสะดวก หรอืการบรจิาคทางการเมือง) จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศนัน้ๆ 

การด าเนินการใดๆ ที่มีความแตกต่างไปจากนโยบายฉบบันี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จากกลุ่มควบคุมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Group Compliance) และปรกึษารว่มกันกับฝ่ายควบคุม
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก่อน 
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3. ค านิยาม 

เพื่อวตัถปุระสงคข์องนโยบายฉบบันี ้ใหใ้ชน้ิยามดงันี ้

สิ่งมีค่า:   ตอ้งตีความในความหมายอย่างกวา้ง และใหห้มายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะมีลกัษณะ
เป็นเงินและมิใช่เป็นเงิน ซึง่ถกูจดัเตรยีมไวเ้พื่อผลประโยชนต์า่งๆ ทัง้นี ้อาจหมายความรวมถึงการใหค้วาม
เอือ้เฟ้ือ การเขา้ท าสญัญาตา่งๆ การใหกู้ย้ืมเงินและการรบัประกนัเงินกู ้หรอืการจ่ายเงินเพื่อเป็นคา่ใชจ้่าย
หรอืการช าระหนี ้

ค าว่า “สิ่งมีคา่” จะถกูตีความไวอ้ย่างกวา้งๆ โดยอาจหมายความรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะเงินสด หรือสิ่ง
ที่เทียบเท่าเงินสด แต่ยงัหมายความรวมถึงสว่นลด ของขวญั การใหส้ิ่งของ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือเครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ การใหค้วามบนัเทิง เครื่องดื่ม อาหาร การขนส่ง การใหท้ี่พกั ผลประโยชน์
ต่างๆ จากการประกนัภยั ขอ้มลูภายใน การบริจาคทางการเมือง และการใหส้ญัญาว่าจะจา้งในอนาคต 
เป็นตน้ “สิง่มีคา่” นัน้ แมว้า่จะเป็นสิง่ที่มีมลูคา่นอ้ยมากก็จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา เนื่องจากการรบัรูข้อง
ผูร้บัและการตีมูลค่าของสิ่งของนัน้ เป็นไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งมกัเป็นปัจจัยส าคญัในการ
พิจารณาการมอบ “สิง่มีคา่” แก่เจา้หนา้ที่รฐั 

สินบน:   รูปแบบหนึง่ของการคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน ซึง่รวมถึงการจ่ายเงิน การเสนอ หรอืสญัญาว่า
จะจ่ายเงินใดๆ หรอืใหอ้  านาจในการจ่ายเงิน หรอืจดัหาสิง่มีคา่ ซึง่ไดก้ระท าโดยหรอืในนามของอลอินัซ ์ไม่
วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อผลประโยชนใ์นทางสว่นตวัหรอืธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม  

หมายเหตุ ไม่มีการก าหนดจ านวนขัน้ต ่าหรือขอ้ยกเวน้ใดๆ เก่ียวกบัการรบัหรือใหส้ินบน และไม่ค านึงว่า
การจ่ายเงินเช่นนัน้จะเรยีกวา่อยา่งไรก็ตาม 

การให้เพื่อมารยาททางธุรกิจ:   รวมถึงของขวัญ การให้ความบันเทิง การขนส่ง การเดินทาง และ
รายการโปรโมชั่นตา่งๆ (ตวัอยา่งเช่น การใหส้ิง่ของที่มีเครือ่งหมายหรอืตราของอลอินัซ)์ 

การคอรรั์ปชั่น: กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการใช้อ านาจหนา้ที่ในทางที่ผิด เพื่อประโยชนท์ี่ไม่เหมาะสม
ในทางสว่นตวัหรือธุรกิจ ในที่นีย้งัรวมถึงการคอรปัชั่นภาครฐัหรือภาคเอกชน และการกระท าที่มีลกัษณะ
เป็นการจ่ายเงินหรอืการรบัเงิน 

พนักงาน:  หมายความรวมถึงพนกังานทกุคน กรรมการ และเจา้หนา้ที่ทกุระดบัต าแหนง่ของกลุม่อลอินัซ์ 

การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก:   โดยปกติ หมายถึง “สิง่มีคา่” ที่จดัหาใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรฐัที่มี
หนา้ที่หรอือ านาจตามกฎหมาย เพื่อที่จะใหช้่วยเรง่หรอืประกนัการด าเนินงานใดๆ ซึ่งอยูน่อกเหนือกิจวตัร
หรอืการปฏิบตัิตามหลกัการหรอืกฎเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้(การตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ที่
ฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรอืกลุม่ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ)  

หมายเหต ุการปฏิบตัิตามกิจวตัรของเจา้หนา้ที่รฐันัน้ หมายความเฉพาะที่เป็นการกระท าที่เป็นการปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามปกติและไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจ 

เจ้าหน้าที่รัฐ:   หมายความรวมถึงเจ้าหนา้ที่ทุกคนที่ท  างานใหแ้ก่หรือในนามของรฐั  หรือที่มีอ  านาจ
ควบคมุองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐันัน้ๆ พรรคการเมือง เจา้หนา้ที่พรรคการเมือง และผูส้มคัรลงเลือกตัง้
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ทางการเมือง หรือเพื่อองค์กรมหาชนระหว่างประเทศกับความเป็นสมาชิกของรัฐ  (ตัวอย่างเช่น 
ธนาคารโลก) ทัง้นี ้อาจหมายความรวมถึงที่ปรกึษา ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากรฐั พนกังานของบริษัทที่มี
เจา้ของหรือถูกควบคุมโดยรฐั เจา้หนา้ที่พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกับรฐั หรือพนกังานที่
ท  างานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั และเพื่อวตัถปุระสงคข์องนโยบายฉบบันี  ้เจา้หนา้ที่รฐัในที่นีจ้ะครอบคลมุ
ทัง้เจา้หนา้ที่รฐัทัง้ในและต่างประเทศ และสมาชิกครอบครวัโดยตรงของบุคคลนัน้ (ผูป้กครอง คู่สมรส 
บตุรธิดา ญาติที่เกิดจากการแตง่งาน ญาติพี่นอ้ง) และบคุคลอื่นท่ีเจ้าหน้าที่รัฐใหก้ารสนบัสนนุ 

กิจการร่วมลงทุน:   หมายความรวมถึงสญัญารว่มทนุทุกประเภทที่คู่สญัญามีการตกลงรว่มกันตัง้แต่
สองฝ่ายขึน้ไป โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ท าธุรกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทัง้นี ้คูส่ญัญาทกุ
ฝ่ายตกลงที่จะแบง่ก าไร/ขาดทนุของกิจการรว่มกนั 

การรับรู้:   ถกูก าหนดไวอ้ย่างกวา้งๆ และจะสนันิษฐานว่ารู ้เมื่อบคุคลหนึ่งทราบถึงเหตกุารณ์ หรอืผลที่
จะตามมาที่แน่นอนหรอืมีแนวโนม้ที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการจงใจที่จะไมค่  านึงถึงเหตกุารณ์ หรือการ  
จงใจท าเป็น “ไมรู่ไ้มเ่ห็น” หรอื “ตัง้ใจหลกีเลีย่งเหตกุารณ”์ 

องคก์รธุรกิจ:   หมายความรวมถึงทกุองคก์รธุรกิจของกลุม่อลอินัซ ์และอลอินัซ ์เอส. อี. 

ผู้กระท าการแทน:   หมายความรวมถึงตวัแทน ผูก้ระท าการแทน นายหนา้ ที่ปรกึษา และผูจ้ดัจ าหนา่ยที่
กระท าในนามของอลอินัซแ์ละคู่คา้ในกิจการรว่มลงทนุของอลอินัซ ์

ขอ้สงสยัใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ดงักลา่วขา้งตน้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดจ้ากเจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคมุ
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายใน/ภมูิภาค หรอืกลุม่ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบเพื่อด าเนินการให้
ความช่วยเหลอืตอ่ไป 

4. การรายงานการฝ่าฝืน 

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและสินบนของประเทศใดๆ อาจท าใหอ้ลิอนัซไ์ดร้บั
ความเสี่ยงต่อช่ือเสียงและความรบัผิดชอบตามกฎหมายอย่างมีนยัส าคญั  รวมทัง้อาจถูกลงโทษ เสีย
ค่าปรบั และอาจถกูจ ากัดในการประกอบธุรกิจ ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่แมจ้ะเห็นได้
อย่างชดัเจน วา่ไม่มีนยัส าคญัก็ตาม แต่หากเป็นการกระท าที่อาจฝ่าฝืนตอ่นโยบายฉบบันี ้หรอืโปรแกรม 
ก็จะตอ้งด าเนินการรายงานโดยทนัที 

พนักงานคนใดที่รับรู้ต่อกิจกรรมใดก็ตาม ที่มีแนวโนม้จะเป็นการฝ่าฝืนตามนโยบายนี  ้จะตอ้งรายงาน
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน และ/หรอืเจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายใน/ภมูิภาค 
หรือกลุ่มควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบโดยทนัที (ถึงแมว้่ากิจกรรมที่ตอ้งสงสยัดงักล่าวไดส้ิน้สดุลง
แลว้ก็ตาม) หากการรายงานกระท าโดยไม่เปิดเผยตน ผูร้ายงานจะตอ้งแสดงขอ้มลูที่เพียงพอแก่อลิอนัซ์ 
เพื่อใหท้ าการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติมไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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5. เจ้าหน้าทีรั่ฐ 

การเชิญหรือการท าการตลาดที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกบัการให้เพื่อ
มารยาททางธุรกิจใดๆ อาจถูกจ ากัดหรือห้ามด าเนินการในบางประเทศ และควรหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินการดังกล่าวในทุกเมื่อที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยปกติแลว้ ของขวัญหรือของก านัลที่ให้แก่
เจา้หนา้ที่รฐั สามารถกระท าไดต้อ่เมื่อไดม้ีการปรกึษากบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ภายใน/ภมูิภาค หรอืกลุม่ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบก่อน ทัง้นี ้การกระท าที่ตอ้งหา้มอื่นๆ ใหห้มาย
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการกระท าดงัต่อไปนี ้

• การเสนอให้เพื่อมารยาททางธุรกิจหรือสิ่งมีค่า ซึ่งอาจถือว่าเป็นการให้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินการหรอืการตดัสนิใจของเจา้หนา้ที่รฐั (ตวัอยา่งเช่น การใหเ้ขา้ท าสญัญาหรอืการคงไวซ้ึ่ง
สญัญาของรฐั) 

• การประกนัหรอืคงไวซ้ึง่สถานะทางธุรกิจโดยไดป้ระโยชนท์ี่ไมเ่หมาะสม 

• การรบัขอ้มลูที่เป็นความลบัเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ การประมลูงาน หรือการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ของคูแ่ขง่ทางธุรกิจ 

• การไดร้บัการผ่อนปรนจากการควบคุมของรฐั ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหรือ
ระเบียบของหนว่ยงานรฐั หรอื 

• เป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ที่รฐัตอ้งกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใดๆ โดยใชอ้ านาจหนา้ที่ในทางที่   
มิชอบดว้ยกฎหมาย 
 

ถึงแมว้า่การด าเนินการเก่ียวกบัการให้เพื่อมารยาททางธุรกิจ หรอืการเชือ้เชิญ หรอืการท าการตลาดจะ
ไดร้บัการอนมุตัิใหท้  าไดก็้ตาม แตก็่ควรใชค้วามระมดัระวงั โดยหลกีเลี่ยงการเสนอสิ่งมีค่าใดๆ ที่อาจถกู
ตีความไดว้า่เป็นการกระท าเพื่อตอ้งการ หรอืสง่ผลต่อการตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั (หรอืพยายามที่จะ) 
ไมว่่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อใหอ้ลิอนัซไ์ดร้บัหรือรกัษาไว้ ซึง่ประโยชนห์รอืความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจที่ไม่
เหมาะสม ดงันัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ อลิอนัซจ์ึงตอ้งการใหก้ารด าเนินความสมัพนัธต์่างๆ กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัโดยสอดคลอ้งกับกฎหมายภายในหรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้อาจหมายความรวมถึงการก าหนดขอ้หา้มภายใน หรือการขอความเห็นชอบลว่งหนา้ ใน
การด าเนินกิจกรรมดงักลา่วจากฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (ตวัอยา่งเช่น การบรจิาคเพื่อการ
กศุลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่รฐั จะตอ้งไดร้บัการทบทวนเป็นพิเศษ – โปรดดรูายละเอียดดา้นลา่ง) 

 

ข้อสังเกต: การเชิญหรือการท ากิจกรรมทางการตลาดกับผูร้บั เช่น เจา้หนา้ที่สหภาพ ตวัแทนของฝ่าย
ลูกจ้าง เป็นต้น อาจตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาหรือมีขอ้จ ากัดในเรื่องใดเป็นพิเศษ  จึงควรปรึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรือกลุ่มควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบก่อน เพื่อรบัขอ้มลูเพิ่มเติม 
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6. ความเสี่ยงต่อการคอรรั์ปช่ัน 

การคอรร์ปัชั่นอาจเกิดจากกรณีความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ ดงันัน้ ทกุองคก์รธุรกิจจะตอ้งด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยง โดยการระบกุรณีที่มีความเสี่ยงต่อการคอรร์ปัชั่นเป็นการเฉพาะ และน าเสนอผลการประเมิน
ความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรหิารเพื่อทราบและพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ดา้นล่างนีค้ือตัวอย่างของความเสี่ยงที่มักเกิดขึน้ในกรณีต่างๆ พรอ้มหลกัการส าคัญ ซึ่งไดอ้า้งอิงถึง
นโยบายตา่งๆ ของอลอินัซ ์ซึง่ถกูออกแบบมาเพื่อบรหิารความเสีย่งตา่งๆ เหลา่นี ้

การให้เพื่อมารยาททางธุรกิจ 

อลิอนัซห์า้มการน าเสนอที่จะให ้การให ้การสญัญาว่าจะให ้การอนมุตัิใหส้ิ่งมีค่าใดๆ ทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้ม ที่ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ หรอืนโยบายและขัน้ตอนใดที่เก่ียวขอ้ง แตแ่มไ้ม่ไดม้ี
ขอ้หา้มก าหนดไว ้ก็ควรใชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการ โดยตอ้งมีใบเสร็จรบัเงินหรอืขอ้ก าหนดเพื่อ
หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืการถกูมองว่าไดด้  าเนินการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ดงันัน้ จึงได้
ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าไว ้เพื่อใหพ้นักงานหรือผู้กระท าการแทน ทราบว่าจะตอ้งไม่จดัหาหรอืยอมรบั
การให้เพื่อมารยาททางธุรกิจ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

• การฝ่าฝืนตอ่ขอ้พงึปฏิบตัิของอลิอนัซ ์นโยบายเก่ียวกบัของขวญัและงานบนัเทิง นโยบายฉบบันี ้
หรอืกฎหมายหรอืกฎระเบียบภายในตา่งๆ 

• การด าเนินการท่ีนอกเหนือหรอืปราศจากวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ หรอื 
• การเจตนาที่จะใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนแ์ละความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม ถึงแมว้า่จะมี

มลูคา่เลก็นอ้ยเพียงใดก็ตาม 

การท าสัญญากับผู้กระท าการแทน 

อลอินัซย์ดึมั่นในเรือ่งความโปรง่ใสและความซือ่สตัยส์จุรติในการด าเนินธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุไปถึงผู้กระท า
การแทนของอลิอนัซ ์เนื่องจากการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย หรือการงดเวน้การกระท าของผูก้ระท า
การแทน อาจท าใหอ้ลิอนัซต์กอยู่ในความเสี่ยงในการกระท าผิด ถึงแมว้่าอลิอนัซจ์ะไม่ไดม้อบหมายให้
ด าเนินการดงักลา่วเป็นการเฉพาะก็ตาม ดงันัน้ เมื่อท าสญัญากบัผูก้ระท าการแทน อลอินัซจ์ึงก าหนดใหม้ี
ขัน้ตอนที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ต่อช่ือเสียง หรือการขดัต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ อนัเกิดจาก
การตกลงดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

• การด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งต้นของผู้กระท าการแทนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(ขอบเขตการตรวจสอบขึน้อยูก่บัลกัษณะงานและประวตัิของผูก้ระท าการแทน) 

• ความตกลงจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีขอ้สญัญาใหผู้ก้ระท าการแทนปฏิบัติตาม
นโยบายฉบบันี ้และไดร้บัการอนมุตัิจากฝ่ายกฎหมายหรอืผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายในเรือ่งนัน้ๆ 
(เช่น เรือ่งเก่ียวกบัทรพัยากรบคุคล สนิไหมทดแทน เป็นตน้) 

• รายละเอียดของการใหบ้ริการต่างๆ รวมถึงจ านวนเงินที่จะตอ้งจ่าย ตลอดทัง้ขอ้สญัญาและ
เง่ือนไขตา่งๆ ของความตกลงนัน้ จะตอ้งถกูจดัท าในรูปแบบของเอกสารอยา่งเพียงพอ 

• การจ่ายเงินจะตอ้งเป็นไปตามสดัสว่นมลูคา่ของการใหบ้รกิาร 
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• การสอบทานและอนมุตัิจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเขา้รว่มท าสญัญา 
• จะตอ้งพิจารณา “สญัญาณเตือน” (Red Flag) ต่างๆ (ตวัอย่างเช่น มีการด าเนินการในพืน้ที่ที่

ทราบกนัดีวา่อาจมีการคอรร์ปัชั่น หรอืค าขอใหม้ีการจ่ายเงินเป็นพิเศษ หรือคูส่ญัญาปฏิเสธการ
ท าตามขอ้ก าหนดของอลอินัซเ์ก่ียวกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นตน้) 

• มาตรการอื่นๆ เช่น การเฝา้ติดตามการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง เป็นตน้ 

การบริจาคทางการเมือง 

อลอินัซต์ระหนกัดีวา่ พนักงานอาจเขา้ไปมีสว่นรว่มในกระบวนการทางการเมือง อยา่งไรก็ตาม การมีสว่น
รว่มของพนกังานนัน้ จะตอ้งด าเนินการในลกัษณะสว่นตวั โดยใชเ้วลาหรอืทรพัยากรสว่นตวัของพนกังาน
เอง การบริจาคทางการเมืองและการบริจาคให้พรรคการเมืองในนามของอลิอันซจ์ะตอ้งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ เสยีก่อน 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

อลิอนัซใ์หค้วามส าคญัตอ่สงัคมหรอืชมุชนท่ีอลิอนัซเ์ขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุองคก์ร
การกศุลตา่งๆ การบรจิาคเพื่อการกศุลใดๆ ที่กระท าในนามของอลอินัซน์ัน้ ไมเ่พียงแตจ่ะตอ้งใหก้บัองคก์ร
ที่มีความสจุรติและมีเจตนาเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการกุศลเท่านัน้ องคก์รที่ไดร้บัเงินบริจาคนัน้จะตอ้งไม่
ด าเนินการที่เป็นการฝ่าฝืนต่อขอ้พึงปฏิบตัิของอลิอนัซ์ นโยบายฉบบันี ้และกฎหมายภายใน การบริจาค
เพื่อการกุศลนั้น จะต้องไม่ถูกใช้เป็นเง่ือนไขหรือมีผลต่อการด าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ  ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อสนับสนุนต่อหลกัการดงักล่าว การบริจาคเพื่อการกุศลใดๆ ที่ถูกรอ้งขอโดยหรือ
กระท าในนามของเจ้าหนา้ที่รฐั จะตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายภายในหรือกระบวนการ
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เพื่อมารยาททางธุรกิจ 

กิจการร่วมลงทุนและสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก 

ก่อนที่จะเขา้ไปท าความตกลงเก่ียวกับกิจการร่วมลงทุนหรือการว่าจา้งบคุคลภายนอก องคก์รธุรกิจ
หรือบุคคลรบัจา้งภายนอกจะตอ้งด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ใหแ้ลว้เสร็จ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ตามระดบัต่างๆ อยา่งเหมาะสม และไดร้บัการอนมุตัิภายในองคก์รอย่างชดัเจน 
มาตรการเหล่านีจ้ะตอ้งให้คู่สญัญาฝ่ายกิจการร่วมลงทุนหรือที่ได้ท าความตกลงเก่ียวกับการว่าจ้าง
บคุคลภายนอก 1) ยอมรบันโยบายฉบบันีแ้ละการควบคมุดแูลที่เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนดไวใ้น “โปรแกรม” 
หรอื 2) ตกลงที่จะยอมรบัการควบคมุดแูลตา่งๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั  

หมายเหต ุในกรณีที่คูส่ญัญาที่เป็นกิจการรว่มลงทนุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ใหข้อค าปรกึษากบัฝ่ายควบคมุการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือฝ่ายกฎหมาย เพื่อที่จะก าหนดมาตรการพิเศษในการอนุญาตหรือรบัรองการ
ด าเนินการ 

การจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก 

หา้มพนักงานหรอืผู้กระท าการแทน ใหห้รอืมอบอ านาจที่จะจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวกใดๆ ไม่
ว่าโดยทางตรงและทางออ้ม โดยมีขอ้ยกเวน้ใหส้ามารถกระท าได้ หากพนักงานหรือผู้กระท าการแทน 
ไม่เหลือทางเลือกอื่นใด และจ าเป็นต้องท าการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต  แขนหรือขา หรือ
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อิสรภาพ หรอืการจ่ายเงินดงักลา่วไดร้บัอนญุาตโดยกฎหมายภายใน (การปฏิบตัิในลกัษณะนีม้ีใชเ้พียงใน
บางประเทศเทา่นัน้) แนวทางการปฏิบตัิเพิ่มเติมในเรือ่งนี ้สามารถขอรบัไดจ้ากเจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคมุการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายใน/ภมูิภาค หรอืกลุม่ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

7. การจัดท าบัญชแีละบันทกึ 

การเก็บรกัษารายละเอียดและความถูกตอ้งของบญัชีและบันทึกต่างๆ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
ควบคมุการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของอลอินัซ ์อลอินัซไ์ดก้ าหนดการเก็บรกัษาบนัทกึไวเ้ป็นการเฉพาะ เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมต่างๆ และการจ าหน่ายหรือแจกจ่ายทรพัย์สินออกไป เพื่อให้เป็นไปตาม
สาระส าคญัและวตัถปุระสงคข์องนโยบายฉบบันี ้ทา่นจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

• หา้มลงบญัชีที่เป็นเท็จหรอืที่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด ในบญัชีหรอืบนัทกึตา่งๆ ของอลอินัซ ์ไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

• หา้มปกปิด หรอืไมล่งบนัทกึบญัชีหรอืการจ่ายเงินใดๆ ซึง่ไดก้ระท าในนามของอลอินัซ ์ไมว่า่ดว้ย
วตัถปุระสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

• หา้มจ่ายเงินสดส าหรบัธุรกรรมการบริการเพื่อประโยชนข์องอลิอนัซ์ ที่ยังไม่ไดร้บัการอนุมัติ
หรอืไมม่ีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ 

• หา้มใช้ช่องทางการจ่ายเงินหรือทรพัยากรที่มิใช่ของอลิอันซ์ (เช่น บัญชีส่วนตัว) เพื่อการให้
สินบนหรือการเสนอให้และการจ่ายเงินอื่นใดที่ถูกห้ามจากนโยบายนี ้ และนโยบายและ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลอินัซ ์

8. การเฝ้าตดิตามและการตรวจสอบ 

ฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและฝ่ายตรวจสอบภายใน จะเฝา้ติดตามและทบทวนการปฏิบตัิ
ตามนโยบายและโปรแกรมนี ้ผา่นการตรวจสอบและการสอบทาน 

9. การปลูกจติส านึกและการอบรม  

ทุกองค์กรธุรกิจจะตอ้งด าเนินการปลูกจิตส านึก โดยให้ความรูท้ี่เพียงพอและสรา้งความคุน้เคยต่อ
นโยบายฉบบันี ้

ฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายใน/ภมูิภาค และ/หรือกลุม่ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
จะท าการฝึกอบรมใหพ้นักงานและผู้กระท าการแทนทัง้หลายตามความจ าเป็น เพื่อการน านโยบายและ
โปรแกรมนีไ้ปใชอ้ยา่งมีประสทิธิผล 


