มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด
มั่นในการดําเนินธุรกิ จดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสเปนธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใตกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัป ชั่น โดยไมยินยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นใด ๆ
ทั้งสิ้น และกําหนดใหบริษัท ฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวชองกับการดํา เนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบัติตาม
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งครอบคลุมใหมีการปฏิบัติตามในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ให
ดําเนินการหรือกระทําการใดๆ โดยใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตใน
การติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานตางๆ เพื่อหลีกเสี่ยงการดําเนินการที่อาจสงผลตอ
การกระทําที่ไมเหมาะสมและขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งตอดานการใหสินบนตาง ๆ
ตอ เจา หนา ที่ เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกหรื อ ผลประโยชน ทางธุรกิ จ ของบริษั ท และมี ก ารกํ า หนด
บทลงโทษทางวินัยสูงสุดแกผูที่กระทําความผิดดังกลาว
เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
 ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย : การให มอบหรือรับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ให
เปนไปตามที่กําหนดในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอง
เปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ : หามใหหรือรับสินบนในการดําเนิน
ธุรกิจทุกชนิดการดําเนินงานของบริษัท ฯ และการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยา ง
โปรงใสซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หากกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไมไดปฏิบัติตามในเรื่องดังกล าวขางตน จะตองไดรับ
บทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม

2.

การปฏิบัติตนทางดานการเมือง
บริษัท มีแนวปฏิบัติตนทางดานการเมือง ดังนี้
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 ใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
 ไมเขารวมกิจกรรมใด ๆ และไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา บริษัทมี
สวนเกี่ยวของ หรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุมพลังใดกลุม
พลังหนึ่งอันอาจนําไปสูความไมสามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ
 ไมใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุมพลังใด
กลุมพลังหนึ่งเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนอันมิชอบ

3.

การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
บริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ดังนี้
 การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน : กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมรับงินหรือประ
โยชนตอบแทนใด ๆ เปนการสวนตัวจากลูกคา คูคา ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจาก
การทํางานในนามบริษัท
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมใหกูหรือกูยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกคา
หรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของ
ลูกคาของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกลาว
 การรับ ของขวัญ และการเลี้ย งรับ รองทางธุ รกิจ : กรรมการ ผู บริ ห าร และพนั ก งาน พึ ง
หลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวงินและมิใชตัวเงินจากคูคาหรือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท เวนแตในเทศกาล หรือประเพณีนิยม
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได เพื่อประโยชนใน
ธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธ
ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัท หรือจะเปนคูคาในอนาคต
 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทไมมีนโยบายเสนอเงิ น สิ่ง จูงใจของกํา นั ล สิท ธิ
ประโยชนพิเศษในรูปแบบใด ๆ แกลูกคา คูคาของบริษัท หนวยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจ ยกเวนการใหการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม สวนลดการคา
และโครงการสงเสริมการขายของบริษัท

4.

การแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
บริษัทมีความมุงมั่น สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานดําเนินธุรกิจอยา งถูกตอง โปรงใส ยุติธรมและ
สามารถตรวจสอบได โดยสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษั ท
และบริษัทคาดหวังใหทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอเรื่องดังกลาวให
บริษัททราบ เพื่อจะไดชวยกันปรับปรุงแกไขหรือดําเนินการ เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสม โปรงใส
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และยุติธรรมตอไป และเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนหลักการที่บริษัท
เห็นวาสมควรนํามาใชกับบริษัทดวย
บริษัทไดจัดใหมีการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน เพื่อใหมั่นใจวา ผูบังคับบัญชาและ
หนว ยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท ไดทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําตลอดจนสอดสอง
พฤติกรรม ความประพฤติและการกระทํา ตาง ๆ ของพนักงานใหเปน ไปโดยถูกตอง โดยกําหนดวิ ธี
ปฏิบัติ ดังนี้
4.1

บุคคลผูสามารถแจงเรื่องเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยวามีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด
หรือกฎเกณฑตางๆ ของบริษัท โดยผูบริหารและพนักงานของบริษัท

4.2

การใหความคุมครองบุคคลผูแจงเรื่องเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
พนักงานหรือเจา หนาที่ที่แจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแล ใหถอยคําหรือใหขอมูสใด ๆ ดวย
ความสุจริตใจ ไมไดมีเจตนาในการใหรายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูใดหรือตอบริษัท
จะไดรบั การคุมครองจากบริษัท เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติ
อยา งไมเป นธรรมตอผูนั้น ทั้ง นี้ ถ า มีความจํา เปนตอ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรือยกเลิก การ
คุมครองบุคคลใดกอนที่จะดําเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุดจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3

ชองทางในการแจงเรื่องเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
การแจงเบาะแสเรื่องการกระทําผิดหรือขอรองเรียน สามารถสงโดยตรงไปยังที่อยูตอไปนี้
(1) ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซีตี้ จํากัด (มหาชน) 555 อาคารศูนยการคาเดอะพาลาเดียม เวิลด ช็อป
ปง ชั้น B1,B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 หรือ E-mail : rattanaporn_ko@itcity.co.th หรือ
(2) ฝายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอที ชิตี้ จํากัด (มหาชน) 555 อาคารศูนยการคาเดอะพาลาเดียม เวิลด ช็อป
ปง ชั้น B1,B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 หรือ Email : chirawan_p@itcity.co.th
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