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1 คานา
บริ ษทั เจ มำร์ ท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย มุ่งมัน่ ที่จะดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต
โปร่ งใส และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพำะตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึง
กำรไม่กระทำกำรใดๆ ที่ เป็ นกำรละเมิด / ริ ดรอนสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอีกด้วย บริ ษทั ได้เข้ำร่ วมใน “แนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่
ในทุกรู ปแบบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิดชอบแนวทำงปฏิ บตั ิ และข้อกำหนดในกำร
ดำเนิ นกำรที่ เหมำะสม เพื่อป้ องกันคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบสำหรับผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
เพื่อให้กำรตัดสิ นใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรคอร์รัปชัน่ ได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบตั ิอย่ำง
รอบคอบ บริ ษทั จึงได้จดั ทำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ” (Anti-Corruption Policy) นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่
ฉบับนี้ ถือเป็ นส่ วนเพิ่มเติ มของประมวลจริ ยธรรมทำงธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Business Conduct) และได้รับกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำไปปรับใช้กบั กลุ่มบริ ษทั ด้วย
2 คานิยาม
 “บริษทั ”

หมำยถึง บริ ษทั เจ มำร์ท จำกัด (มหำชน)

 “กลุ่มบริษทั ” หมำยถึง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั เจ มำร์ท จำกัด (มหำชน)
 “กรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริ ษทั
 “การคอร์ รัปชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรให้หรื อกำรเสนอให้ หรื อกำรกระทำใดๆ อันมีจุดประสงค์ที่
คำดหวังสิ นบน สิ่ งจูงใจ หรื อผลประโยชน์อื่นใด (เช่ น เงิน ของกำนัล เงิ นให้กยู้ ืม รำงวัล ค่ำตอบแทน
กำรเลี้ ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น) หรื อกำรรับ หรื อกำรเรี ยกร้อง เพื่อหวังสิ นบน แรงจูงใจ หรื อ
ผลประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยมี จุดประสงค์ที่จะให้มีอิทธิ พลครอบงำผูร้ ั บ หรื อบุ คคล
เหล่ำนั้นเพื่อให้กระทำกำรอันไม่เหมำะสม ผิดจรรยำบรรณ ขัดต่อศีลธรรมอันดี และ/หรื อใช้อำนำจใน
ตำแหน่ งหน้ำที่ ที่มีอยู่ไปในทำงที่ผิด รวมทั้งกำรได้มำซึ่ งข้อมูลใดๆ อันเนื่ องมำจำกตำแหน่งหน้ำที่ที่เขำ
เหล่ำนั้นปฏิบตั ิอยู่ ไปกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น
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3 วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกำหนดเป็ นแนวทำงปฏิ บตั ิ ในกำรป้ องกันมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ำฝื นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
3.2 เพื่ อกำหนดขั้นตอนกำรสอบทำน และกำรกำกับดูแล ให้มนั่ ใจว่ำกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมด รวมถึ งกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี้
4 ขอบเขตนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่นขององค์ กร
4.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำยนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสำมำรถ
น ำมำปรั บ ใช้กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ รวมถึ ง ก ำหนดให้มี ร ะบบที่ ส นับ สนุ น กำรต่ อ ต้ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนได้ตระหนัก และให้ควำมสำคัญกับกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น โดยห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนดำเนิ นกำรหรื อยอมรั บ กำรคอร์ รัปชั่น
ครอบคลุมธุ รกิจภำยในประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ ตลอดจนให้ตวั แทน และตัวกลำงทำง
ธุ รกิ จอื่ นๆ ที่ มีควำมเกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ หรื อกระทำในนำมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปฏิ บตั ิ ตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้
4.2 ให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุ งแนวทำง
ปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อกำหนด
ข้อบังคับของกฏหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ
5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 นอกเหนื อจำกบทบำทในหัวข้อ 4.1 ข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรบริ ษทั มี หน้ำ ที่ และรั บผิด ชอบในกำร
พิ จำรณำและอนุ มตั ิ นโยบำยและกำกับดู แ ล รวมถึ งกำรทบทวน กำรอนุ ม ัติ ตลอดจนถึ งกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบ ผลกระทบจำกระบบที่ สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น และขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรว่ำมี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนทุกคนของกลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชัน่
5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
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ก) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ นและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำร
บริ หำรควำมเสี่ ย งที่ เ ชื่ อมโยงกับควำมเสี่ ย งที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกกำรคอร์ รัปชั่น เพื่ อให้มนั่ ใจว่ำกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั มีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิ ทธิ ภำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป
ข) กำกับดู แ ลนโยบำย และมำตรกำรต่ อต้ำ นกำรคอร์ รั ปชั่น เพื่ อให้มนั่ ใจว่ำ กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ปฏิ บัติ
ภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้
5.3 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และคณะผูบ้ ริ หำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบ กำรส่ งเสริ ม
และกำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ ำงๆ เพื่ อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิ จ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
5.4 ผูต้ รวจสอบภำยในมีหน้ำที่ และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิ บตั ิ ง ำนว่ำเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิ อำนำจในกำรดำเนิ นกำร ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้อกำหนด
ของหน่วยงำนที่เข้ำไปกำกับติดตำม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำม
เสี่ ยงจำกกำรคอร์รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.5 บริ ษทั จัดตั้ง คณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบในองค์กร มีหน้ำที่ กำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้ โดยตรง ซึ่ งนำไปประกำศใช้ปฏิบตั ิใช้ในกลุ่มบริ ษทั
รวมถึ งคอยตรวจตรำสอดส่ องผูก้ ระทำผิ ด ทำกำรไต่ ส วนและมี บทลงโทษผูท้ ี่ กระทำผิ ด ตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฉบับนี้ โดยคณะกรรมกำรกลุ่มนี้ จะดำเนิ นกำรร่ วมกับฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน และฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่ งจะรำยงำนและขึ้นตรงกับคณะกรรมกำรบริ ษทั
5.6 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยนี้ กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี้ จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อผ่ำนช่อง
ทำงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ต่อคณะกรรมกำรในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงเป็ นธรรมของ
บริ ษทั ตำมที่กำหนดไว้ และให้ควำมคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนของบริ ษทั
6 การพิจารณาและอนุมตั ิ
6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำและให้กำรรับรองนโยบำยฉบับนี้
บริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
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6.2 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะทบทวนนโยบำยของบริ ษทั ฉบับนี้อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำ
ทุกปี หรื อตำมควำมเหมำะสม และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำรกำกับและติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนี้ไปปฏิบตั ิ ให้คำแนะนำ
ต่ำงๆ และนำมำประกำศใช้ไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้หำกต้องมีกำรปรับปรุ งใดๆ ต้อง
ดำเนินกำรโดยเร็ วที่สุด
6.3 กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีกำรแก้ไข จะต้อง
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบและพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
7.1 บททั่วไป
ก. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุกคนของกลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดย
ต้องไม่เข้ำไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่ เข้ำข่ำยกำรคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถำมให้ปรึ กษำผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่ กำหนดให้ทำ
หน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณของบริ ษทั ผ่ำนช่ องทำงต่ำงๆ ที่
กำหนดไว้
ข. ให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ หรื อแจ้งเบำะแสเรื่ องกำรคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ผ่ำนนโยบำยกำรรับข้อร้องเรี ยน ซึ่ งจะให้ควำมคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนของบริ ษทั
ดังกล่ำว
ค. ผูท้ ี่กระทำกำรคอร์รัปชัน่ เป็ นกำรกระทำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ซึ่ งจะต้องได้รับ
กำรพิจำรณำทำงวินยั และโทษทำงวินยั ตำมระเบี ยบที่ บริ ษทั กำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษ
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดต่อกฎหมำย
ง. กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื ออำจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้
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จ. เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสู งกับกำรเกิดกำรคอร์ รัปชัน่ กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน จะต้องปฏิ บตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้ และ
ตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้
7.2 การสนับสนุนและการช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Support & Contributions)
ก. กำรสนับสนุ นและกำรช่ วยเหลื อทำงกำรเมื อง หมำยถึ ง กำรช่ วยเหลื อไม่ว่ำจะเป็ นทำงด้ำนกำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ น สิ่ งของ และ/หรื อกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรม ตลอดจนกำรส่ งเสริ มให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมื องในนำมของกลุ่มบริ ษทั เพื่ อให้ได้มำซึ่ งควำม
ได้เปรี ยบทำงธุ รกิจกำรค้ำ ล้วนแล้วแต่ไม่สำมำรถทำได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั เข้ำร่ วมกิจกรรมตำมสิ ทธิ เสรี ภำพส่ วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็ น
พนักงำน หรื อนำสิ นค้ำ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของกลุ่มบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง
ข. กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงเป็ นกลำง ไม่ฝักใฝ่ ทำงกำรเมืองหรื อนักกำรเมืองมืออำชี พที่
สังกัดพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั จะไม่สนับสนุ นทำงกำรเงิ นหรื อสิ่ งของให้แก่
พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนและ
กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทำง
ธุรกิจให้กบั กลุ่มบริ ษทั
7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions, Donations and Aid Grants)
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล อำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจำกกิจกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอำจจะใช้เป็ นข้ออ้ำงหรื อเส้นทำงสำหรับ กำรคอร์ รัปชัน่ และ
เพื่อไม่ให้กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
ก กำรบริ จำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริ ง และมีกำรดำเนิ นกำร
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง
แท้จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR :
Corporate Social Responsibility)
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ข กำรบริ จำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำเป็ นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำว ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำง
ตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงำนใดของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกำรประกำศเกี ยรติ คุณตำมธรรม
เนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
7.4 เงินสนับสนุนจากบริษทั (Corporate Sponsorships)
เงิ นสนับสนุ น แตกต่ำงจำกกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล โดยอำจกระทำได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิ จ ตรำ
สิ นค้ำ หรื อชื่ อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมี ควำมเสี่ ยงอยู่เนื่ องจำกเป็ นกำรจ่ ำยเงิ นสำหรับกำรบริ กำรหรื อ
ผลประโยชน์ที่ยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม เงินสนับสนุนยังอำจถูกเชื่ อมโยงไปเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบน
บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
ก เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วำ่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริ ง และเป็ น
กำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของกลุ่มบริ ษทั (CSR : Corporate Social Responsibility)
ข เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำกำรให้เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัว
เงินได้ เช่ น กำรให้สินค้ำของบริ ษทั เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงำนใดของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
ค ในกำรเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องจัด ทำจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตำมแบบฟอร์ มของบริ ษทั
โดยผ่ำนส่ วนงำนกิ จกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งระบุ ชื่อผูร้ ับเงิ นสนับสนุ นและวัตถุประสงค์ของกำร
สนับสนุ นพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูม้ ีอำนำจอนุ มตั ิ ของบริ ษทั พิจำรณำอนุ มตั ิ
ตำมระดับอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั
7.5 ของขวัญ (Gifts) ค่ าบริการต้ อนรับ (Hospitality) และค่ าใช้ จ่ายอื่น (Others)
บริ ษทั ตระหนักดีวำ่ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีที่รักษำไว้ซ่ ึ งพันธมิตรทำงธุรกิจเป็ นสิ่ งที่สำคัญ ที่จะนำมำ
ซึ่ งควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั พนักงำนของบริ ษทั สำมำรถให้ หรื อรับของขวัญ และ/หรื อ
ค่ำบริ กำรต้อนรับ และ/หรื อในรู ปค่ำใช้จ่ำยอื่น แก่/จำกบุคคลใดๆ ได้ หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
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ก ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มำซึ่ ง
ควำมได้เปรี ยบใดๆ ผ่ำนกำรกระทำไม่เหมำะสม หรื อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจนหรื อแอบแฝง
เพื่อให้ได้มำซึ่ งกำรช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์จำกอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ข เป็ นกำรให้อย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด และต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยมัน่ ใจว่ำจะ
ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้ำงสำหรับจุดประสงค์อื่นใดๆ และเป็ นกำรให้ในนำมกลุ่มบริ ษทั ไม่ใช่
ในนำมของพนักงำน
ค ไม่เป็ นของขวัญที่อยู่ในรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเที ยบเท่ำเงิ นสด (เช่ น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกำนัล)
และมีมูลค่ำไม่เกินกว่ำ 3,000 บำท (สำมพันบำท)
ง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญ ของที่ระลึก เล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลปี ใหม่ ตรุ ษจีน
หรื อเทศกำลสงกรำนต์ ซึ่ งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
จ ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถูกต้องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่ำง
จัดให้มีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้องไม่รับของขวัญ หรื อค่ำบริ กำรต้อนรับจำกบริ ษทั ที่เข้ำร่ วม
กำรประกวดรำคำนั้นๆ
ฉ มูลค่ ำ ของของขวัญ หรื อของกำนัลที่ มอบให้ หรื อได้รับ จะต้องไม่ มำกกว่ำ ที่ บริ ษ ทั กำหนดไว้ใ น
นโยบำยฉบับนี้ ยกเว้นจะได้รับกำรอนุมตั ิเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หำกได้รับของขวัญ
หรื อของกำนัลใดๆ ที่มีมูลค่ำมำกเกินที่กำหนด จะต้องถูกนำส่ งคืนให้กบั ผูม้ อบให้ทนั ที
7.6 การประเมินความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self-Assessment) ซึ่ ง
ครอบคลุมควำมเสี่ ยงอำจเกิดจำกกำรคอร์ รัปชัน่ หรื อกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีควำมเหมำะสมที่จะป้องกันควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
7.7 ทรัพยากร
ก. บริ ษทั จะนำนโยบำยฉบับนี้ มำใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคลำกรของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ ง
รวมถึงกำรสรรหำบุคลำกร กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน กำรให้ผลตอบแทนและกำร
เลื่อนตำแหน่ง
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ข. กลุ่มบริ ษทั มี นโยบำยและมี กระบวนกำรสื่ อสำรให้ พนักงำนทุ กระดับ ได้ทรำบถึ งกำรที่ จะไม่ลด
ตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่ แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะทำให้
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ
7.8 การฝึ กอบรมและการสื่ อสาร
ก. ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน จะได้รับกำรสื่ อสำรให้รับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดยเริ่ ม
จำกกำรปฐมนิ เทศให้แก่ พนักงำนใหม่ เพื่ อให้พนักงำนมี ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวังของกลุ่มบริ ษทั และรู ้ถึงบทลงโทษหำกพนักงำนไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี้
รวมถึงกำรจัดให้มีกำรอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หำร พนักงำนเพื่อให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของนโยบำยฉบับ
นี้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเวบไซต์ของบริ ษทั
ข. กลุ่มบริ ษทั จะสื่ อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุ รกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
สิ นค้ำ/ผูใ้ ห้บริ กำร ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนิ นธุ รกิจ ให้รับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ตั้งแต่เริ่ มต้นควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ บริ ษทั สนับสนุ นให้
ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุ รกิ จ ผูจ้ ัด จำหน่ ำ ยสิ นค้ำ/ผูใ้ ห้บริ กำร และบุ ค คลอื่ นที่ เ กี่ ย วข้องยึด มัน่ ใน
มำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับกลุ่มบริ ษทั
7.9 ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในประมวลจริ ยธรรม
ทำงธุรกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยไม่ยอมให้มีกำรทุจริ ต (Zero Tolerance Policy) รวมทั้ง
ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั จะกำหนดขึ้น
ต่อไป
7.10 การลงโทษ
กำรลงโทษให้เป็ นไปตำมระเบี ย บว่ำ ด้วยวิ นัย และโทษทำงวิ นัยของบริ ษทั (ตำมข้อบังคับเกี่ ย วกับกำร
ทำงำน) และ/หรื อข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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ประกำศ ณ วันที่ 11 สิ งหำคม 2560
บริ ษทั เจ มำร์ท จำกัด (มหำชน)

นำยอดิศกั ดิ์ สุ ขมุ วิทยำ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

