คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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บทนา
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุ รกิจให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้วยความ
ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยัง่ ยืนให้แก่องค์กรและผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางในการประกอบธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม โดยได้จดั ทาขึ้นเป็ น คู่มือจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุ รกิจ เพื่อเป็ นกรอบในการดาเนิ นธุ รกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายที่บริ ษทั ได้วางแผนไว้
โดยคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จฉบับนี้ เกิ ดขึ้นจากการประมวลจริ ยธรรม มาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน
และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีที่ทางบริ ษทั มุ่งหวัง จึงถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ทุกระดับชั้น รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุ เป้ าหมายทางธุ รกิ จควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรม จึงให้มีการติดตาม
การปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งการปฏิบตั ิงานที่ยึดแนวทางตามคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จนั้นจะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ใน
ทุกๆฝ่ าย ตลอดจนเป็ นการผลักดันให้บริ ษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีความมัน่ คงในระยะยาว
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1. ข้ อพึงปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
1.1

บริ ษทั พึงดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี
ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สังคม

1.2

บริ ษ ัท พึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คนปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด

1.3

บริ ษ ทั พึ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อม พร้ อมทั้ง ให้ก าร
สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม

1.4

บริ ษทั พึงดาเนินธุ รกิจและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส

1.5

บริ ษทั พึงรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม

1.6

บริ ษทั พึงส่ งเสริ มให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน โดยปราศจากการคุกคามในทุก
รู ปแบบ

1.7

บริ ษ ัท พึ ง เปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศอย่า งเพี ย งพอ ทันเวลา ถู ก ต้อ งครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้

1.8

บริ ษทั พึงให้การดูแลพนักงาน กาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานแก่พนักงาน
ทุกคนอย่างเป็ นธรรม เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ

1.9

บริ ษ ัท พึ ง จัด ให้มี ก ารอบรมแก่ พ นัก งานในด้า นที่ เกี่ ย วข้อง และส่ ง เสริ ม การพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนสนับสนุ น ให้พ นัก งานทุ ก คนเติ บ โตในหน้าที่ ก ารงานตามความรู้
ความสามารถของแต่ละคน

1.10

บริ ษทั พึงปฏิบตั ิและให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน

1.11

บริ ษทั พึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานทุ กคนคานึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
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2. ข้ อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษทั
2.1

กรรมการพึงปฏิ บตั ิหน้าที่ตามวัตถุ ประสงค์และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความระมัดระวัง โดยคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก

2.2

กรรมการพึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ

2.3

กรรมการพึงติดตามการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ตลอดเวลา และควรอุทิศเวลาเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบถึงสิ่ งที่คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนต้องกระทาใน
การปฏิบตั ิหน้าที่

2.4

กรรมการพึ ง ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ตนมี อย่า งเต็ ม
ความสามารถ

2.5

กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม

2.6

กรรมการพึงกระทาการใดๆ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ไม่พ่ ึงพูดหรื อกระทาการใดๆ
อันเป็ นเท็จ รวมถึงยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักสาคัญในการตัดสิ นใจ

2.7

กรรมการไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรื อไม่เจตนา ยกเว้นได้รับความยินยอมจากทางบริ ษทั

2.8

กรรมการไม่พึงใช้ขอ้ มูลที่ ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและ
ผูอ้ ื่น ที่มิได้กระทาไปเพื่อประโยชน์แก่บริ ษทั

2.9

กรรมการไม่พึงใช้ตาแหน่งหน้าที่การเป็ นกรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

2.10

กรรมการพึงหลี กเลี่ ยงการเป็ นกรรมการหรื อการมีส่วนได้เสี ยในกิ จการที่ มีลกั ษณะเป็ นการ
แข่งขันกับบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
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3. ข้ อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษทั
3.1

ผูบ้ ริ หารพึงปฏิบตั ิตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมอันดี งาม ยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
พร้อมทั้งตัดสิ นใจกระทาการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ คานึ งถึงประโยชน์ของบริ ษทั ลูกค้า ผู้
ถือหุ น้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นหลัก

3.2

ผูบ้ ริ หารพึงบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อให้บรรลุ ถึง
เป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธภาพและประสิ ทธิ ผล

3.3

ผูบ้ ริ ห ารพึ ง ปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งานด้ว ยความสุ ภ าพ ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี แ ก่ พ นัก งาน
ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรมไม่ใ ช้อานาจในทางมิ ช อบ รวมถึ งเสริ มสร้ า ง
บรรยากาศในการทางานและป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

3.4

ผูบ้ ริ หารพึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้แก่พนักงาน
เคารพในสิ ทธิ และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่าง
เหมาะสม
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4. ข้ อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษทั
4.1

พนัก งานพึ ง มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่อบริ ษ ทั และประพฤติ ปฏิ บ ัติตามกฎระเบี ย บข้อบัง คับ ที่ บริ ษ ัท
กาหนดอย่างเคร่ งครัด

4.2

พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร ซื่ อสัตย์สุจริ ต และพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ เพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานและบริ ษทั

4.3

พนักงานพึงให้ความเคารพ เชื่ อฟั ง และปฏิ บตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ
ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั

4.4

พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู้ความสามารถที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ รวมถึ งศึกษา
ค้น คว้า หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม และพัฒ นาตนเองอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

4.5

พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อเพื่อนพนักงานด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความสมัครสมานสามัคคี จริ งใจ เคารพ
สิ ทธิ ส่วนบุคคล และให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน หลีกเลี่ ยงการนาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของผูอ้ ื่นทั้ง
เรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ตลอดจนไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

4.6

พนัก งานไม่พึง ใช้อานาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ส่ วนตนหรื อพรรคพวก ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั

4.7

พนัก งานพึ ง รายงานเรื่ อ งที่ เ ป็ นผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน หรื อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษ ัท ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า

4.8

พนักงานพึงรักษาความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยการระมัดระวังมิให้ขอ้ มูลหรื อข่าวสาร
ที่เป็ นความลับของบริ ษทั รั่ วไหลหรื อเผยแพร่ ไปถึ งผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวข้อง อันจะส่ งผลกระทบต่อ
บริ ษทั และไม่ควรนาข้อมูลที่ทราบจากหน้าที่การงานไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน

4.9

พนักงานพึงรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ให้คงอยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้
ประโยชน์ ได้อย่างดี ที่สุ ด มิใ ห้เกิ ดความเสี ย หาย สิ้ นเปลื อง หรื อสู ญเปล่ าก่ อนเวลาอันควร
ตลอดจนไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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4.10

พนัก งานไม่ พึ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ทางการเงิ น กับ ลู ก ค้า หรื อ คู่ ค ้า ไม่ ว่า จะอยู่ใ นฐานะ หุ ้ น ส่ ว น
กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ที่ปรึ กษา ฯ ซึ่ งถ้ามีส่วนได้เสี ยดังกล่าวจะต้องเปิ ดเผยให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทราบ

4.11

พนั ก งานไม่ พึ ง เรี ย กเก็ บ หรื อรั บ ทรั พ ย์สิ น ใดๆ ทั้ง จากลู ก ค้า และผู ้ที่ ท าธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ทางบริ ษทั เรี ยกเก็บ

4.12

พนัก งานพึ ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว เอาใจใส่ สุ ภ าพ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต
ตลอดจนชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วน

4.13

พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม และเสมอภาค

4.14

พนักงานไม่พึงนาความลับหรื อข้อมูลทางการค้าของคู่คา้ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น

4.15

พนักงานไม่พึงเรี ยกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อตอบแทนการทางานในหน้าที่ของตน

4.16

รั บ ฟั ง ค าแนะนาของผูบ้ งั คับ บัญชา และไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านข้า มผูบ้ งั คับ บัญชาเหนื อ ตน เว้น แต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่ง รวมทั้งควรมีความสุ ภาพต่อพนักงานที่มีตาแหน่งเหนื อตน

4.17

ปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู ้ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเมตตาและยุ ติ ธ รรม ดู แ ลเอาใจใส่ และพัฒ นา
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชา เพื่ อให้ มี ค วามก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน ตลอดจนถ่ า ยทอดความรู ้ และ
ส่ งเสริ มด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ

4.18

รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น หรื อ ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ งานที่ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ัติ และพิ จ ารณา
นาไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง

4.19

พนักงานพึงเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามกาลัง
ความสามารถเท่าที่ตนเองจะทาได้
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5. ข้ อพึงปฏิบัติต่อสิ่ งแวดล้อม
5.1

พึงอนุ รักษ์ปรับปรุ งรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ให้อยูส่ ภาพที่สะอาด เรี ยบร้อย และ
ถูกสุ ขลักษณะ

5.2

พึงรักษาและปรับปรุ งมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อขจัดอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

5.3

นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งที่สุด ตลอดจนช่วยกันดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต

5.4

ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
ปลูกจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง
และจริ งจัง

ข้ อแนะนาเมือ่ เกิดปัญหา
ข้อพึ งปฏิ บตั ิ ที่บริ ษทั กาหนดขึ้ นทั้งหมดนี้ ไม่ อาจครอบคลุ ม ในทุ กๆเรื่ องได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ พนักงานอาจจะเผชิ ญกับกรณี หรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และหากพนักงานเกิดความไม่แน่ใจ
ว่า ควรจะประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นอย่ า งไรจึ ง จะเหมาะสม พนัก งานควรปรึ ก ษาหรื อ ขอค าชี้ แนะจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น

