
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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Anti-Corruption 
บทน า 

บริษัทมุ่งให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริต

คอร์รัปชัน่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนั

จะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษทัจึงไดมี้

การก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือ

และน าไปปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ซ่ึงในปี 2556 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีชดัเจน โดยการเขา้เป็นหน่ึงใน “แนวร่วม

ปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเกิดความมัน่ใจในการบริหารงานของบริษทัยิง่ข้ึน 

 

ค านิยาม 

 การคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใชอ้  านาจท่ีไดม้าหรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์

ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การทุจริตอาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ อาทิ การติดสินบนเจา้พนกังาน

ดว้ยการชกัชวน การเสนอ การใหห้รือการรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น การฉอ้ฉล การฟอกเงิน 

การยกัยอก การปกปิดขอ้เท็จจริง การขดัขวางกระบวนการยติุธรรม การคา้ภายใตแ้รงอิทธิพล การทุจริตดงักล่าวมิไดห้มายถึง

เพียงความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวา่งบุคคลหรือกิจการในระหวา่ง

บุคคลหรือกิจการในระหวา่งภาคเอกชนดว้ยกนัเอง 

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นอยา่งยิ่ง โดยมีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน 

หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัให้มีการติดตามและสอบทานการ

ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นประจ า ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ 

เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ี หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อนั

เป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกบัการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทาง

บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางส าหรับพนักงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระท าท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บ
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ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยจะค านึงถึง

ความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน าเอามาตรการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีการทุจริต 

3. ฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน และควบคุมดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบติั

ตามระเบียบนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. กรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีในการควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

5. พนกังานบริษทั มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย

วา่จะเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ตามช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 

 

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัต ิ

 บริษทัก าหนดให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมดัระวงัต่อรูปแบบการ

คอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. ของก านลั การเล้ียงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

การให้หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์น การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบับริษทั ใหป้ฏิบติัตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริษทั 

2. การจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก 

การจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามภายใตก้ฎหมายการต่อตา้นการติดสินบน ทางบริษทั

จึงหา้มไม่ใหมี้การจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือเร่งการด าเนินการบางอยา่งท่ีทางบริษทัตอ้งท าเป็นกิจวตัร 

3. เงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนุน 

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อ

ศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระท าท่ีส่งผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม โดยจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการสอบทานและ

อนุมติัการบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนุนตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้
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4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

บริษทัห้ามไม่ให้มีการติดสินบนในการด าเนินการทางธุรกิจทุกชนิด ทั้ งท่ีเกิดข้ึนทางตรงและทางออ้ม 

โดยรวมถึงตวัแทน นายหนา้ คู่สญัญา คู่คา้ 

5. การจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ 

การด าเนินงานของบริษทัและการติดต่องานกบัภาครัฐทั้งหมดจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

6. เงินสนบัสนุนทางการเมือง 

บริษทั พนกังาน ไม่ควรให้เงินสนบัสนุนทางการเมืองทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัพรรคการเมือง ผูล้ง

สมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมืองเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการติดสินบน โดยการ

ใหเ้งินสนบัสนุนทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและด าเนินการตามกฎหมายท่ีสามารถปฏิบติัได ้

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานและบุคคลทัว่ไปสามารถแจง้เบาะแส หรือรายงานสถานการณ์ท่ีสงสัยวา่จะเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบทราบอยา่งเร็วท่ีสุด ซ่ึงทางบริษทัจดัใหมี้ช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถ

เขา้ถึงได ้ส าหรับใหพ้นกังานและบุคคลทัว่ไปสามารถขอค าแนะน าหรือแจง้เบาะแส โดยตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้

เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขท่ีสามารถติดต่อได ้ซ่ึงขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจะเป็นความลบัทั้งหมด 

 จดหมาย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/เลขานุการบริษทั 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 E-mail : somporn@charaninsurance.co.th 

 Website :  www.charaninsurance.com 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การส่งเร่ืองหรือแจง้เบาะแส 

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ลงบนัทึกขอ้มูลจากผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

1) ช่ือผูร้้องเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือ 

2) วนัท่ีร้องเรียน 

3) ช่ือบุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน 

4) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

- ส่งเร่ืองใหท้างกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบเร่ือง 

2. รวบรวมขอ้เท็จจริง 

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการหาข้อเท็จจริง และรายงานข้อเท็จจริงให้ทางกรรมการผู ้จัดการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาสัง่การ 

- กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอ ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน

ส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนั้นไปยงักรรมการผูจ้ ัดการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

- กรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบแลว้ พบว่า ผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความ

เขา้ใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ือง

ดงักล่าวแก่กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือขออนุมติัปิดเร่ือง และแจง้เร่ืองแก่ผูร้้องเรียน 

3. กระบวนการลงโทษและการแจง้ผลการด าเนินการ 

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการตามค าสั่งการของกรรมการผูจ้ ัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้

ขอ้แนะน าใหมี้การประพฤติและปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป โดยการลงโทษจะเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยวินยั

พนกังานของบริษทั หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

- กรณีท่ีสามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบ  

- ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนท าการบนัทึกผลการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนไว ้โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

หากบริษทัพบวา่การแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือการใหข้อ้มูลใดๆ พิสูจน์แลว้วา่กระท าโดยความไม่สุจริต 

หรือผิดช่องทาง กรณีเป็นพนกังานของบริษทั จะไดรั้บการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระท านั้น

ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัจะพิจารณาด าเนินคดีกบับุคคลนั้นๆ 
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การตดิตามและทบทวน 

 บริษทัก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจ าทุกปี โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตาม

โครงสร้างหนา้ท่ีความรับผิดชอบ หากพบวา่มีกระบวนการการท างานใดน่าสงสัยวา่อาจละเมิดนโยบาย หรือละเมิดกฎหมาย 

หรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จะตอ้งรีบรายงานขอ้มูลดงักล่าวตามช่องทางในการแจง้เบาะแส 

 

การประเมนิความเส่ียงด้านการทุจริต 

 บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียง โดยจะท าการประเมินความเส่ียงและจดัท าเป็น

รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการบ่งช้ีความเส่ียงดา้นการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาจากผลกระทบและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ โดยตวัอยา่งของการทุจริตในกระบวนการต่างๆ 

ของบริษทั เช่น การรับเงินจากลูกคา้ การจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ี เป็นตน้  

 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1. บริษทัมีการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี(56-1) และรายงานประจ าปี(56-2)  

2. จดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 

 


