นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Anti Corruption Policy)

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
(อนุมตั โิ ดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ตามที่คณะกรรมการบริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับที่ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแล
กิ จการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม เจตนารมณและความรับ ผิดชอบตอสั งคมโดยรวม บริษั ทมีนโยบายปฏิ บัติตาม
กฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
คํานิยามตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การทุจริตคอรรัปชั่น หรือ การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนง หนาที่ หรือ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการใหหรือรับสินบน การนําเสนอ การใหคํามั่น
วาจะให การขอหรือเรียกรองซึ่ง เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนใด ซึ่งไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
เอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาซึ่งธุรกิจ
หรือเพื่อเอื้อประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นหรือจารีตทางการคาใหกระทําได
การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือชวยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่ อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง การชวยเหลือดานการเงิน เชน การใหกูเงิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอื่น เชน การใหสิ่งของหรือบริการ การ
โฆษณาสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคใหพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุด
หรือเปนตัวแทนบริษัทเพื่อรวมดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคทางการเมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญของแตละทองถิ่น
ซึ่งอาจมีการใหของขวัญ และใหหมายความรวมถึงดอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุร การตอนรับ การแสดงความ
เสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน อื่นใด ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้น
โดยอาจมีวัตถุประสงคแอบแฝง เชน องคกรการกุศล มูลนิธิ หรือกองทุน เปนตน โดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปน
ขออางหรือเสนทางสําหรับการทุจริต
เงินสนับสนุน (sponsorship) หมายถึง เงินที่จายใหหรือไดรับจากลูกคา คูคา โดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ เชน เปน
ประโยชนในการ สรา งความนาเชื ่อ ถือทางการคา หรื อชว ยกระชั บ ความสัมพันธท างธุรกิ จตามความเหมาะสมแก โอกาสจะตอ ง
ดําเนินการดวยความโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ตองระบุชื่อผูใหในนามบริษัทฯ เทานั้น โดยผานขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบ
ของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และมั่นใจวาการใหเงินสนับสนุนดังกลาวจะไมถูกนําไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน ทั้งนี้ การใหเงิน
สนับสนุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธ สงเสริมธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ
กีฬา เปนตน
ของขวัญ และคาใชจายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment) หมายถึง สิ่งที่มีคาใดๆ ที่บริษัทรับหรือใหผูเกี่ยวของทาง
ธุรกิจ เพื่อสรางไมตรีจิตหรือความสัมพันธที่อยูในวิสัยที่กระทําไดในมูลคาที่เหมาะสมและเปนไปตามธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอยางตอเนื่อง
คาสินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับของขวัญ รางวัล หรือทรัพยอื่นใดเพื่อจูงใจใหทําผิดตอหนาที่โดยผูใหมุงประโยชนที่
ผูใหไดรับ ซึ่งมักเปนสิ่งจูงใจใหผูรับประพฤติปฏิบัติโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยที่จายแกเจาหนาที่ของรัฐอย างไมเปนทางการ และเปนการให
เพียงเพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น
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ไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ และเปนการกระทําอันชอบดวยหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น รวมทั้งเปนสิทธิที่บริษัทฯ พึงจะได
ตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการสาธารณะ เปนตน
การขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวของไมวา
โดย ทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค ตอผลประโยชนสูงสุด
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
กํากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที ่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด านการทุจริตคอร รัป ชั่นใน
กิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ และกํากับดูแลเพื่อกําหนดมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
4. ประธานเจาหนาที่บริหารและคณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการสงเสริม
สนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย ตลอดจน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดใี นการดําเนินตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
5. หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
6. พนักงานทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรปั ชั่น
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม และไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นใหเปนไปตามนโยบายนี้ โดยใหมีการสื่อสารใหครอบคลุมถึงทุกหนวยงานและทุกธุรกิจในบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของทางธุรกิจ เชน คูคา ลูกคา บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม หุนสวนทางธุรกิจ บุคคลที่เปน
ตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท เปนตน และบริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งทบทวน
แนวทางปฏิบัติและขอกําหนดใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณหรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือขอกําหนดตาม
กฎหมายอยางสมํ่าเสมอ โดย
1) ไมทําพฤติกรรมใดที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การให หรือรับสินบน แกเจาหนาที่ของรัฐและ
เอกชนหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเพื่อประโยชนของ
ตนเองและผูเกี่ยวของ ตลอดจนการจายคาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) เปนสิ่งตองหาม
2) ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยถือเปนหนาที่ที่ตอง
แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น หรือแจงเบาะแสเรื่องเรื่องการคอรรัปชั่นใหกับ
บริษัทฯ ตามที่กําหนดไวในมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น
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4) ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบวา
ดวยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้
6) บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
ปองกันมิใหมีการคอรรัปชั่น
7) บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ตอมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นตั้งแตการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง
8) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ในเรื่องดังตอไปนี้
8.1 การชวยเหลือทางการเมือง
การใหความชวยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหการสนับสนุนทางการเงิ น
สิ่งของ และการเขารวมกิจกรรม ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท เพื่อใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุนหรือกระทําการอันเปนการ
ฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2) บริษัทฯ ไมสนับสนุนทางการเมืองหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัท
3) บริษ ัท ฯ เคารพในสิท ธิ ส วนบุ คคลในการมี สว นร วมหรือ สนั บสนุ นกิ จกรรมทางการเมื องต า งๆ ของ
พนักงานเปนการสวนตัว โดยจะตองกระทํานอกเวลางาน ไมแอบอางชื่ อเสียงและไมใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ ในการกระทําดังกลาว
8.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เชน การให
ความรู หรือสละเวลา เปนตน บริษัทฯ สามารถกระทําไดโดยอาจเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม
ตลอดจนการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ โดยมิไดมุงหวังผลตอบแทนทาง
ธุรกิจ
2) การใหเงินสนับสนุนไมวาจะเปนเงิน หรือ ทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด จะตองดําเนินการดวย
ความโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ตองระบุชื่อผูใหในนามบริษัทฯ เทานั้น โดยผานขั้นตอนการอนุมัติ
ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และมั่นใจวาการใหเงินสนับสนุ นดังกลา วจะไมถูกนําไปใชเป น
วิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน ทั้งนี้ การใหเงินสนับสนุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
สงเสริมธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เปนตน
8.3 การสนับสนุนเงิน/สิ่งของอื่นใด
1) การสนับสนุน/สิ่งของใด มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคา หรือชื่อเสียงบริษัทฯ ซึ่งตองมี
ความสอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคตามแผนงานของบริษัทฯ มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดที่แนชัด ตองเปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กําหนดถูกตองตามกฎหมาย และไมไดถูกนําไปใชเพื่อ
การทุจริตคอรรปั ชั่น หรือมีจุดประสงคแอบแผงที่จะนําไปเปนขออางในการติดสินบน
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2) การขอเบิกเงิน/สิ่งของสนับสนุน ใหจัดทําเอกสาร ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรม ประโยชนหรือผลที่คาด
วาจะไดรับทั้งในเชิงปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ ชื่อผู รับ เงิ น จํ า นวนเงิ น และแนบเอกสารสํ าคั ญที ่ ใช
ประกอบการตัดสินใจ นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามอํานาจดําเนินการ
3) ผูขอเบิกตองติดตามหลักฐานการรับเงิน/สิ่งของสนับสนุนเพื่อใหมั่นใจวาถูกสงมอบใหผูรับครบถวนและ
ถูกนําไปใชตามวัตถุประสงค รวมถึงใหนําสงหลักฐาน เชน ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ภาพถาย
กิจกรรม เปนตน ใหฝายบัญชีการเงินตรวจสอบอยางครบถวน
8.4 ของขวัญ และคาใชจายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment)
บริ ษ ัทฯ ตระหนักดีวา การสรา งความสัมพั นธ ที่ดีกับพั นธมิตรทางธุ รกิจเป นสิ่ งสํา คั ญ ที ่ จ ะนํ ามาซึ ่ ง
ความสําเร็จอยางตอเนื่องของบริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมเปนการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อไดมาซึ่งความไดเปรียบ ผานการ
กระทําที่ไมเหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
2) เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ และหลักเกณฑของบริษัทตามที่กําหนดไว
3) ประเภท และ มูลคามีความเหมาะสม ถูกตองตามกาลเทศะ เชน กรณีที่อยูระหวางการประกวดราคางด
การใหของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจาหนาที่รัฐ พนักงานของบริษัท หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานสามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชนใดๆ ตามที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติ เชน กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน และมูลคา
สิ่งของตองไมเกิน 3,000 บาทตอครั้ง
หากอยูในสถานการณที่ไมอาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวไดในขณะนั้น ผูรับตอง
แจงผูบังคับบัญชาทราบทันที และจัดทํารายงานการรับของขวัญ และสงมอบของขวัญดังกลาวใหกับฝายทรัพยากรบุคคลหรือหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหกับพนักงานในเทศกาลสําคัญ หรือ ขออนุมัตินําไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลตอไปตาม
ความเหมาะสม
8.5 คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
หามใหหรือรับสินบนและคาอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกชนิด ไมวาจะเปนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยผานบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุม
หุนสวนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือไดวาเปนตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากนี้การติดตองานกับภาครัฐตองเปนไปอยาง
โปรงใส ซื่อสัตย และถูกตองตามกฎหมาย
8.6 คาตอบแทนอันเนื่องจากการสงเสริมการขาย หรือสวนลดการคา
1) ควรเปนไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติทั่วไปโดยไมมีวัตถุประสงคที่ไมเหมาะสมและจะตองไมใชการติด
สินบน เพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกัน รวมทั้งไมเปนการรับเพื่อผลประโยชนของบุคคลใด
เวนแตกรณีที่เปนการใหและรับระหวางบริษัทตอบริษัทโดยไมขัดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2) ตองมีการจัดทําหลักเกณฑ หรือสัญญา หรือขอตกลงทางการคา เปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจตามอํานาจดําเนินการ
3) การจายหรือรรับเงินคาสงเสริมการขาย หรือสวนลดทางการคา ตองจัดทําขอมูลหรือเอกสารแสดงที่มา
ของมูลคาเงินมีหลักฐานการจายหรือการรับเงินที่ผานการสอบทานอนุมัติจากผูมีอํานาจ และระบุชื่อผูรับ
เงิน ใหสามารถตรวจสอบได
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8.7 การขัดแยงทางผลประโยชน
1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ตองดําเนินการและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน จะตองดําเนินการโดยปราศจากการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว ไมขัดกับผลประโยชน
หลักของบริษัทฯ มีการกําหนดราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมเปรียบเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
อยางโปรงใส
2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติงานใหแก
บริษัทฯ อยางเต็มกําลังความสามารถ ไมนําเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของ
บริษัทฯ
3) พนักงานทุกระดับของบริษ ัทฯ ตองหลี กเลี่ยงการมีสวนเกี่ ยวข องทางการเงิน หรือความสัมพันธ กั บ
บุคคลภายนอกซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
4) กรรมการ และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียตอเลขานุการบริษัทเปนประจําทุกปหรือใหรายงาน
โดยมิชักชาเมื่อมีสวนไดเสียเกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลใชตรวจสอบธุรกรรมการทํา รายการระหวา งกันให
เปนไปตามกฎหมายกําหนด
8.8 การคาและการลงทุน
1) บริษัทฯ มีนโยบายการคาและการลงทุนที่อยูบนพื้นฐานของพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมขององคกร
รวมทั้งยึดมั่นบนกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และดําเนินธุรกิจตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2) การลงทุนเพิ่มหรือลดการลงทุนจะตองผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขั้นตอนของบริษัทฯ
3) หามเรียกหรือรับ เสนอหรือใหผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนในรูปแบบอื่นกับบุคคลหรือ
หนวยงานใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจสิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ที่ไม
เหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
8.9 การกูยืม การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน
1) การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพันจะตองผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขั้นตอนของบริษัทฯ
2) การเรียกผลประโยชนหรือดอกเบี้ยระหวางกันตองเปนไปอยางเหมาะสมและเปนไปตามนโยบายรายการ
ระหวางกัน
3) หามเรียกหรือรับ เสนอหรือใหผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนในรูปแบบอื่นกับบุคคลหรือ
หนวยงานใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญากูเงินหรือใหกูเงิน หรือทําใหไดมาหรือหมดไปซึ่งภาระผูกพันที่ไม
เหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
8.10 การจัดซื้อจัดจาง
1) ตองระบุวัตถุประสงคข องการจัดซื้อจางจางอยางชัดเจนและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขั้นตอน
ของบริษัทฯ
2) มีการเปรียบเทียบราคาจากผูขายหรือผูใหบริการอยางโปรงใสและเปนธรรมตอทุกฝาย
3) หามเรียกหรือรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนในรูปแบบอื่นจากผูขายหรือผูใหบริการ
เพื่อที่จะรับสินคาหรือบริการที่ไมตรงตามเงื่อนไขขอตกลงหรือมีคุณลักษณะไมตรงตามใบสั่งซื้อหรือ
คุณภาพไมไดมาตรฐาน และกรณีที่พบเหตุการณดังกลาวใหพนักงานแจงผูบังคับบัญชาและฝาย
จัดซื้อทราบทันที เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน
8.11 การวาจางพนักงานรัฐ
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1) ไมวาจางหรือแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐที่ยังอยูในตําแหนง เวนแตการวาจางบุคคลที่เคยทํางานกับ
หนวยงานรัฐมากอนตองเปนบุคคลพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขา
สมัครและถูกรับเปนพนักงาน ทั้งนี้เพื่อที่บริษัทฯ จะไมกระทําการใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการใด
อันเปนการผิดขอตกลงอันจะกอใหเกิดการฟองรองดําเนินคดีตามมา
2) กําหนดใหผูสมัครพนักงานของรัฐที่ไดรับคัดเลือก ตองเปดเผยขอมูลและรับรองการบอกกลาวตาม
ขอ 1 เปนจริง
3) กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) บุคคลที่บริษัทสรรหาเพื่อแตงตั้งเขา
มาดํารงตําแหนงกรรมการ ที่ปรึกษา และผูบริหารของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเปนประเด็น
ความขัดแยง
4) เปดเผยขอมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเปนอดีตเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการแตงตั้งมา
เปนที่ปรึกษา/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัท พรอมระบุเหตุผลการแตงตั้งบุคคลเหลานั้นในเอกสาร
เผยแพรของบริษัท
5) หากการเขาปฏิบัติหนาที่ข อง กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผูบริหาร/พนักงาน ของบริษัทเปนหนวยงานรัฐ
อาจกอใหเกิดประเด็ นความขัดแยงทางผลประโยชนอยางชั ดเจน ควรกําหนดให บุ คคลดังกลาว
พิจารณาลาออกจากตําแหนงในบริษัท เพื่อใหเกิดความโปรงใส
มาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ จัดใหมีชองทางที่ปลอดภัยและสามารถเขาถึงได เพื่อใหพนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือรองเรียนโดยมั่นใจไดวาผูแจงจะไดรับการคุมครองอยาง
เหมาะสม และจัดใหมีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ไดรับแจง ดังนี้
1.1 การขอคําแนะนํา ผูใดมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฎิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่ น
สามารถปฏิบัติได ดังนี้
1) ขอคําปรึกษากับ “ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล” หรือ “ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน” โดย
 โทรศัพท 02-017-7777 ตอ 7741 หรือ 7202
 สงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยู บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2) ผูขอคําแนะนําสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได แตอยางไรก็ตามการระบุ ชื่อผู ขอคําแนะนําจะทําให
สามารถสื่อสารขอแนะนําตอบกลับถึงผูขอคําแนะนําไดโดยตรง และรวดเร็ว
1.2 การรองเรียนและแจงเบาะแส หากผูใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่
อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็น
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรองของบริษัทฯ สามารถแจงเบาะแสมายังบริษัท ไดดังนี้
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
whistleblower@comseven.com
สงจดหมายไปรษณียถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กลองรับความคิดเห็น
ฝายทรัพยากรบุคคล
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มาตรการคุมครองและรักษาความลับ
1. บริษัทฯ จะเก็บขอมูลของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนไวเปนความลับ และจะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียน
2. ผูรองเรียนสามารถรองขอใหบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุมครองไดตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการ
คุมครองใหแกผูรองเรียนโดยที่ไมตองรองขอ กรณีพิจารณาแลว เห็นวามีความเสี่ยงที่ผูรองเรียนจะไดรับความไมปลอดภั ยหรือความ
เสียหาย
3. บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ อันไมเปนธรรมต อผูรองเรียน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทํางาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง เปนตน
ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อไดรับการแจงเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน หรือแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง เปนผูกลั่นกรองสืบสวนขอเท็จจริง และแจงผลการตรวจสอบเปนระยะใหผแู จงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ
2. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอ มูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูที่ถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริต
คอรรัปชั่นจริง บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อ
แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกลาวหา
3. หากผูถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริตนั้นจริง ผูกระทําการทุจริตนั้นไมวาจะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ถือวา
เปนการกระทําผิดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และหากการกระทําทุจริตนั้นเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมาย ผูกระทําผิดนั้นอาจจะตองไดรับโทษทาง
กฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเปนอันสิ้นสุด
บริษัทฯ ไมมีนโยบายลดตําแหนง ลงโทษ หรือผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นจะทําให
บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
การอบรมและการสื่อสาร
1. บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารและเผยแพรนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหบุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผานหลากหลายชองทาง เชน การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม การอบรมสัมมนา การติด
ประกาศในบอรดประชาสัมพันธ ระบบอินทราเน็ต อีเมล เว็บไซตของบริษัท เปนตน เพื่อใหทุกคนในองคกร เขาใจ เห็นชอบ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยางจริงจัง
2. บริษ ัทฯ สื่ อสารและเผยแพรนโยบายการตอตานคอร รัปชั่น รวมถึงชอ งทางการแจงเบาะแสหรือ ขอรองเรี ยนไปยัง
สาธารณชน บริษัทยอย ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คูคาทางธุรกิจที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของ
บริษ ัท รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป เปนตน เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุ นใหยึดมั่นในมาตรฐานการ
รับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเชนเดียวกับบริษัทฯ
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