บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะบริหารงานและดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility – CSR) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ นขององค์กร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มมี ติอนุ มตั ินโยบายการดาเนินงานด้าน
ความรับ ผิดชอบต่ อสัง คมและสิง่ แวดล้อมขององค์ก รอย่ างชัดเจน เพื่อ เป็ น แนวทางให้ยึดถือปฏิบตั ิภ ายในองค์ก ร
ตามหลักการดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่ าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลักการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็ นธรรม
เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ หรือไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการโจมตี ให้รา้ ยหรือทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษทั จะส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดขี น้ึ หลีกเลีย่ งการดาเนินการทีอ่ าจนาไปสู่การ
ั ญา เช่ น การใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีมีลิข สิท ธิถ์ ู ก ต้อ ง
กระท าที่ผิด กฎหมายหรือ การละเมิด ทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
นอกจากนี้ บริษทั ยังมุ่งเน้นใส่ใจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเกีย่ วกับสินค้า และบริการ
ตลอดจนรับฟงั และให้คาแนะนาวิธกี ารแก้ไขปญั หาและให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้า
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงมีการกาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อหลีกเลีย่ งมิให้มกี ารทุจริตคอร์รปั ชันเกิ
่ ดขึน้ และกากับดูแลการปฏิบตั เิ พื่อเพิม่
่
ความเชื่อมันให้
่ กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝาย โดยมีแนวทางการปฏิบตั ดิ งั นี้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยต้องไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่าย
เป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
2) ไม่กระทาหรือสนับสนุ นให้มีการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่จากัดเฉพาะ
การให้หรือรับสินบน ของขวัญ ของกานัล สิง่ ของ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค และผลประโยชน์ อ่นื ใด
จากบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั หรือให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยราชการใดๆ
3) จัดให้มแี นวปฏิบตั ใิ นการรับหรือให้ของขวัญหรือของกานัลหรือทรัพย์สนิ การเลีย้ งรับรอง การบริจาคเงิน
หรือผลประโยชน์อ่นื ใดไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงกาหนดมาตรการ
ลงโทษผูท้ ก่ี ระทาทุจริต
4) จัดให้มชี ่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต และกาหนดมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ
ของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูถ้ ูกกล่า วโทษ เพื่อไม่ให้ผู้รอ้ งเรียนหรือผู้ให้ขอ้ มูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
ได้รบั ความเดือดร้อนจากการให้ขอ้ มูลทุจริตดังกล่าว
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3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ปฏิบตั ติ ่อ
ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่กระทาการใดทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดๆ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนัก ดีว่ า พนัก งานเป็ นป จั จัย ส าคัญ ที่ช่ว ยส่งเสริมให้บริษัท ประสบความส าเร็จ และเติบ โตตาม
เป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ ของพนักงาน โดยมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั พนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความก้าวหน้า
ด้วยการจัดอมรมพัฒนาทักษะในการทางาน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าใน
สายงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั มุ่งเน้นการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและได้รบั รองมาตรฐานสากล ดาเนินการขายทีไ่ ม่เอาเปรียบ
ผูบ้ ริโภค มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผบู้ ริโภคมันใจในการซื
่
อ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั มากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัท หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝา่ ยคอลเซ็นเตอร์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบคาร้องเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้า
รวมทัง้ กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปญั หาซ้าจากสาเหตุเดียวกันอีก
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
แม้ว่า ธุร กิจ ของบริษัท จะไม่ ได้ก่อ ให้เ กิด ผลกระทบโดยตรงต่ อ สิง่ แวดล้อ ม แต่ บริษัท มีน โยบายส่ง เสริม ให้
พนักงานให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร อาทิเช่นรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน้าประปาอย่าง
ประหยัด ลดการใช้ปริมาณกระดาษโดยการนากระดาษกลับมาใช้ใหม่ เพิม่ การสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ร่วมสร้างสรรค์สงั คมและชุม ชนให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี ้ึน
ทัง้ ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ บริษทั กาหนดให้มกี ารจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนามาดาเนิน
กิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาทิเช่น สร้างห้องคอมฯ ของหนู
ให้กบั โรงเรียนทุรกันดารปี ละ 2 ห้อง การสนับสนุ นทุนการศึกษา การร่วมบริจาคสิง่ ของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา
12.1.2 การดาเนิ นงาน
บริษทั จะจัดทาแผนการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นประจาทุกปี และรายงานผล
การดาเนินการตามแผนให้คณะกรรมการทราบ
12.1.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR-After-Process)
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา กิจกรรมทีบ่ ริษทั กระทาในปี 2557 ได้แก่
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1. โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนู ให้กบั โรงเรียนที่ยากจนในถิ่น ทุ รกันดาร โดยสร้างเป็ น อาคารเรีย น
คอมพิวเตอร์ พร้อ มกับบริจ าคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิม พ์เ อกสาร โปรเจคเตอร์ และติด ตัง้ ระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้กบั โรงเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 และสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนแล้วจานวน 3 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สแลป จังหวัดเชียงราย โรงเรียนคากุงประชานุกลู จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้าน
ทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์

2. โครงการรอยยิ้มของหนู โดยพนักงานมีส่วนร่วมกับเงินที่จะบริจาคให้กบั มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อ เป็ นทุน
สนับสนุ นในการรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดขอนแก่น อย่างน้อยปี ละ 2 ราย ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวบริษทั ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 ซึง่ สามารถช่วยเด็กดังกล่าวแล้วจานวน 10 คน

12.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของบริหารงานและดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มมี ติ
อนุมตั นิ โยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รวมไปถึง
ผู้ร ับ สิท ธิ (Franchisee) หรือ บุ ค คลใดๆ ที่ก ระท าการแทนในนามบริษัท หลีก เลี่ย งการกระท าอัน ใดที่อ าจเป็ น
การเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับตน
12.2.1 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการนานโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตตามทีฝ่ า่ ยตรวจสอบภายในเสนอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบดังกล่าวมีความเสีย่ งน้อยทีส่ ุดทีจ่ ะ
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เกิดโอกาสการทุจริตทีม่ ผี ลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงมีความเหมาะสมกับรูปแบบ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั
3. ฝา่ ยจัดการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสื่อสารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มกี าร
นานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั อิ ย่างจริงจังและเคร่งครัด รวมถึงต้องมันทบทวนความเหมาะสมของ
่
นโยบายดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ หรือข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้ และเสนอ
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสีย่ งเกี่ยวกับการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและ/หรือ รับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิงานตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย เช่นเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกีย่ วข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้
12.2.2 นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ าง
เคร่งครัดโดยจะต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษทั ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีม่ พี ฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าเป็ นการให้หรือรับสินบนแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทาหน้าที่รบั ผิดชอบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผูท้ ท่ี าธุรกิจกับบริษทั การให้หรือรับ
ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง ให้ดาเนินการได้ตามทีก่ าหนดในจรรยาบรรณ
2. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนต้องกระทาในนามบริษทั เท่านัน้
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็ นมูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ
องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึง่ มีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั
3. บริษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จะไม่ให้การสนับสนุ นหรือ
ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันอาจนาไปสู่การได้สทิ ธิพเิ ศษหรือ
ผลประโยชน์อนั มิชอบ
12.2.3 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บุคคลใดหากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่ อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามทีไ่ ด้กาหนด ดังนี้
1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ whistleblower@comseven.com
2) แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ทเ่ี บอร์ 02-714-5875 (เลขานุการบริษทั )
3) แจ้งผ่านช่องทางไปรษณียห์ รือยื่นโดยตรงมาที่
สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2545 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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12.2.4 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิ ด
ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั บุคคลดังกล่าวได้ และเก็บรักษาข้อมูล แหล่งนัน้ ไว้เป็ นความลับ โดยจากัด
เฉพาะผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีใ่ นการใช้ดุลยพินิจสังการตามที
่
เ่ ห็นสมควร
เพื่อคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้รอ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความ
เดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้
ข้อมูลทัง้ นี้ ผู้ได้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ข้างต้น มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานไว้เป็ นความลับ
ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด
12.2.5 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นผู้กลันกรอง
่
สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาจจะมอบหมาย
ให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาได้กระทาการ
ทุจริตจริง บริษทั จะให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และพิสจู น์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิม่ เติม
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทาอันทุจริต ตามทีไ่ ด้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ และหาก
การกระทาทุจริตนัน้ ผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมายด้วย
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