นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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Anti-Corruption
บทนา
บริ ษ ัท มุ่ง ให้ค วามส าคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรมและโปร่ ง ใส โดยบริ ษ ัทตระหนัก ว่า การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็ นการกระทาที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อัน
จะส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึงได้มี
การกาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ขึ้น โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือ
และนาไปปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งในปี 2556 บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชดั เจน โดยการเข้าเป็ นหนึ่ งใน “แนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต” เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเกิดความมัน่ ใจในการบริ หารงานของบริ ษทั ยิง่ ขึ้น
คานิยาม
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ ได้มาหรื อการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์
ส่ วนตนหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การทุจริ ตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสิ นบนเจ้าพนักงาน
ด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรื อการรับสิ นบนทั้งที่เป็ นเงินและสิ่ งของ การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน
การยักยอก การปกปิ ดข้อเท็จจริ ง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิ พล การทุจริ ตดังกล่าวมิได้หมายถึง
เพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรื อกิจการในระหว่าง
บุคคลหรื อกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ นอย่างยิ่ง โดยมีการกาหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ไม่ให้เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ ใช้อานาจหน้าที่ให้การสนับสนุน
หรื อยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นประจา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใดๆ อัน
เป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั โดยทาง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสาหรับพนักงานและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาที่ น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บ
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ข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารนาเอามาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั หากตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีการทุจริ ต
3. ฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิ
ตามระเบี ยบนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
4. กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่
5. พนักงานบริ ษทั มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงรายงานเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ว่าจะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ตามช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
บริ ษทั กาหนดให้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ต้อ งปฏิ บัติอ ย่างระมัด ระวังต่ อรู ป แบบการ
คอร์รัปชัน่ ดังนี้
1. ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
การให้หรื อรั บของขวัญ ทรั พย์สิน การเลี้ ยงรั บรอง หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริ ษทั
2. การจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก
การจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวกถือเป็ นสิ่ งต้องห้ามภายใต้กฎหมายการต่อต้านการติดสิ นบน ทางบริ ษทั
จึงห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรื อเพื่อเร่ งการดาเนินการบางอย่างที่ทางบริ ษทั ต้องทาเป็ นกิจวัตร
3. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้หรื อรับเงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อ
ศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการกระทาที่ส่งผลเสี ยหายต่อสังคมส่ วนรวม โดยจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการสอบทานและ
อนุมตั ิการบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุนตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้
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4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
บริ ษทั ห้ามไม่ใ ห้มีการติ ดสิ นบนในการดาเนิ นการทางธุ รกิ จทุ กชนิ ด ทั้งที่ เกิ ดขึ้ นทางตรงและทางอ้อ ม
โดยรวมถึงตัวแทน นายหน้า คู่สญ
ั ญา คู่คา้
5. การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
การดาเนินงานของบริ ษทั และการติดต่องานกับภาครัฐทั้งหมดจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
6. เงินสนับสนุนทางการเมือง
บริ ษทั พนักงาน ไม่ควรให้เงินสนับสนุ นทางการเมืองทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับพรรคการเมือง ผูล้ ง
สมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อใช้เป็ นแนวทางหนึ่ งในการติดสิ นบน โดยการ
ให้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและดาเนินการตามกฎหมายที่สามารถปฏิบตั ิได้
การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานและบุคคลทัว่ ไปสามารถแจ้งเบาะแส หรื อรายงานสถานการณ์ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบทราบอย่างเร็ วที่สุด ซึ่งทางบริ ษทั จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงได้ สาหรับให้พนักงานและบุคคลทัว่ ไปสามารถขอคาแนะนาหรื อแจ้งเบาะแส โดยต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ง
เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ ซึ่ งข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องจะเป็ นความลับทั้งหมด
 จดหมาย

:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

 E-mail

:

somporn@charaninsurance.co.th

 Website

:

www.charaninsurance.com
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การส่งเรื่ องหรื อแจ้งเบาะแส
-

ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
2) วันที่ร้องเรี ยน
3) ชื่อบุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

-

ส่งเรื่ องให้ทางกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบเรื่ อง

2. รวบรวมข้อเท็จจริ ง
-

ผูด้ ู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ด าเนิ น การหาข้อ เท็ จ จริ ง และรายงานข้อ เท็ จ จริ ง ให้ ท างกรรมการผู ้จัด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาสัง่ การ

-

กรณี เป็ นเรื่ องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน
ส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนนั้นไปยังกรรมการผูจ้ ัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป

-

กรณี ที่ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบแล้ว พบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดจากความ
เข้าใจผิด และพิจารณาเห็ นว่าควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผูด้ ูแลเรื่ องร้ องเรี ยนเสนอเรื่ อง
ดังกล่าวแก่กรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขออนุมตั ิปิดเรื่ อง และแจ้งเรื่ องแก่ผรู ้ ้องเรี ยน

3. กระบวนการลงโทษและการแจ้งผลการดาเนินการ
-

ผูด้ ู แ ลเรื่ อ งร้ องเรี ยน ด าเนิ นการตามค าสั่งการของกรรมการผูจ้ ัด การและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
ข้อแนะนาให้มีการประพฤติและปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป โดยการลงโทษจะเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั
พนักงานของบริ ษทั หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-

กรณี ที่สามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ บริ ษทั จะแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ

-

ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนทาการบันทึกผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนไว้ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
หากบริ ษทั พบว่าการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน หรื อการให้ขอ้ มูลใดๆ พิสูจน์แล้วว่ากระทาโดยความไม่สุจริ ต

หรื อผิดช่องทาง กรณี เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทานั้น
ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั จะพิจารณาดาเนินคดีกบั บุคคลนั้นๆ
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การติดตามและทบทวน
บริ ษทั กาหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องตาม
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ หากพบว่ามีกระบวนการการทางานใดน่าสงสัยว่าอาจละเมิดนโยบาย หรื อละเมิดกฎหมาย
หรื อระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะต้องรี บรายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง โดยจะทาการประเมินความเสี่ ยงและจัดทาเป็ น
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการบ่งชี้ ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั โดยจะพิจารณาจากผลกระทบและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ โดยตัวอย่างของการทุจริ ตในกระบวนการต่างๆ
ของบริ ษทั เช่น การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้ เป็ นต้น
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. บริ ษทั มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
2. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ให้แก่พนักงานใหม่

