นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
านให้
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของบริษทั ไอที ซิตี จํากัด (มหาชน)
(Compliance Policy)
เพือให้ มันใจว่า การดําเนิ นงานของบริษัท ไอที ซิตี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อ ง
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ ของบริษัทฯ เพือช่วยป้ องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ผู้ บริหาร พนักงาน แล
และความเชือมันของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) ฉบับนีขึน
นิยาม
กฎเกณฑ์ หมายถึง สิงทีบริษัทฯ ต้ องปฏิบัติต ามหรือสิงทีบริษัทฯ ยึด เป็ นหลักในการดําเนินงาน ซึงประกอบด้ วย กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท ข้ อปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ อพึงปฏิบัติทดีี รวมถึงพันธ
สัญญาทีสําคัญ
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้ อบังคับบริษัท ข้ อปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัติิงาน ข้ อพึงปฏิบัติทดีี รวมถึงพันธสัญญาที
ญา สําคัญทีเกียวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
การกํากับดู แลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง กระบวนการทีใช้ ป้ องกันการปฏิบัติงานทีไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง รวมถึงลด
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ นจากการไม่ปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ โดยผ่านกระบวน
นกระบวนการต่
การต่างๆ ทีช่ วยส่งเสริม สนั บสนุ น ควบคุม ตรวจสอบ
รายงานการปฏิบัติงาน เพื อให้ สอดคล้ อ งตามกฎเกณฑ์ เช่ น การรวบรวมกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อ ง การประเมิน และดํา เนิน การให้
สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์ การเฝ้ าติดตาม การตรวจประเมิน การแก้ ไข การบริหารความเสียง การฝึ กอบรม การสือสาร กการสร้ างความ
ตระหนักรู้ การจัดสรรทรัพยากร เป็ นต้ น
ผูบ้ ริหาร หมายถึง พนักงานทีมีหน้ าทีในการกําหนดนโยบายของหน่วยงาน และ/หรื
และ หรือกํากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตาม นโยบาย
น
รวมทัง
ให้ การสนับสนุน จัดสรรและทบทวนทรัพยากรของหน่วยงาน
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
1) ผู้บริหาร และพนั
ละพนักงานทุกคน ต้องยึดมันทีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึงครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท
ข้ อปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ อพึงปฏิ
งปฏิบัติทดีี รวมถึงพันธสัญญาทีสําคัญ
2) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่ างยิ งการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็ นเรืองจําเป็ นทีผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้ อง
เคารพและปฏิบัติตาม การทําธุรกรรมทีผิดกฎหมายจึงเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้
3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถือเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบัติงานทีผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยมีการสือสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดูแลให้ ปฏิบัติได้ อย่ าง
ถูกต้ อง รวมทังสร้ างความตระหนักรู้และสืบทอดวัฒนธรรมความซือสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ให้
เข้ มแข็ง

4) บริษัทฯ มุ่งเน้ นให้ มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และพันธสัญญาทีสําคัญ โดยจัดให้ มีกระบวนการทีใช้
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทังมีการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ ดีขึนอย่ างต่อเนือง สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมใน
การดําเนินธุรกิจและการเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจเกิดขึน
5) พนักงานทีรายงานหรือให้ ข้อมูลเกียวกับการกระทําทีเป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและพันธสัญญาทีสําคัญ จะได้ รับ
ความคุ้มครองตามนโยบายการรับเรืองร้ องเรียนการทุจริตและการกระทําผิดของบริษัทฯ
แนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
การเสริม สร้ างและสนั บสนุ น ระบบการกํากับดู แลปฎิบัติงาน จะทําให้ มันใจได้ ว่า การดําเนิน ธุรกิจ ของบริ ษัทฯ มีการดํา เนิน การที
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ องอย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วน และมีมาตรฐานการทํางานทีจะช่ วยป้ องกันการเกิดความไม่สอดคล้ องกับ
กฎเกณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล รวมทังมีการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจําวันได้ อย่างเหมาะสม ควรดําเนินการดังนี
1) การจัดให้ มีมาตรฐานการทํางาน
1.1) ผู้เกียวข้ องรวบรวมกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ องตามขอบเขตการดําเนินงาน
1.2) จัดให้ มีมาตรฐานการทํางานทีใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานทีสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทต้ี องปฏิบัติตาม
2) การกํากับดูแลและการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจําวัน
2.1) ควบคุมการทํางานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการทํางานทีกําหนด
2.2) เฝ้ าติดตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทํางาน เพือให้ มนใจว่
ั าได้ มีการดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.3) รายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ กับผู้ทมีี อาํ นาจในการตัดสินใจและผู้เกียวข้ อง เพือจัดการควบคุมและกํากับดูแล
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4) ปฏิบัติก ารแก้ ไ ข เมื อพบว่ า มีเ รื องทีไม่ส อดคล้ อ งตามกฎเกณฑ์ เพื อแก้ ไ ขเรืองทีไม่ ส อดคล้ อ งให้ ถูก ต้ อ ง ลด
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนตามมา และป้ องกันไม่ให้ เหตุการณ์นันเกิดซําในอนาคต
2.5) บริหารความเสียงด้ านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยความเสียงทีสําคัญต้ องได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทันเวลา
2.6) ทบทวนการดําเนินงานด้ านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่ างสมําเสมอ เพือให้ มันใจว่าการดําเนินงานด้ านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์บรรลุวตั ถุประสงค์ทต้ี องการ
3) การสนับสนุนการดําเนินงานในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ โดย
3.1) จัดสรรทรั พยากรทีจําเป็ นอย่างเพีย งพอ เพือให้ มันใจว่ า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผ ลตามวัตถุ ประสงค์ที
ต้ องการ
3.2) พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพือให้ พนักงานมีความสามารถทีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ อย่ างถูกต้ อง
อยู่เสมอ
3.3) สร้ างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยดําเนินการได้ หลายวิธี เช่น การ
สอนงาน การบอกเล่ า ประสบการณ์ จ ากผู้ เ ชี ยวชาญ การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ รื องสํา คั ญ ต่ า งๆ การสื อสาร
ประชาสัม พัน ธ์ การสร้ า งค่านิ ยมและแบบอย่ างทีดี การสร้ า งแรงจู งใจด้ วยของรางวั ลหรื อสิงตอบแทน และการ
กําหนดมาตรการลงโทษทีเหมาะสม เป็ นต้ น
3.4) จัดให้ มีการควบคุมเอกสารและสารสนเทศทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพือให้ มนใจว่
ั า
เอกสารและสารสนเทศทีต้ องใช้ ในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับการใช้ งาน มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ปลอดภัย
จากการสูญหาย เสียหาย ถูกแก้ ไข สามารถรักษาความลับ ควบคุมการแพร่กระจาย และสะดวกต่อการค้ นหาและ
จัดเก็บ
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บทบาทและความรับผิดชอบ
1) ผู้บริหาร เป็ นผู้รับผิดชอบสําคัญในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่ างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื อง โดยผู้บริหารต้ องทําความ
เข้ าใจในนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องในการดําเนินงานของตน จัดให้ มีการ
สือสาร สร้ างจิ ตสํานึก ทีดี ส่งเสริ มการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กระตุ้นให้ พนัก งานทีอยู่ ใ นความรั บผิดชอบเห็นคุ ณค่ าและ
ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กําหนดแนวทางและกํากับดู แลให้ แน่ ใจว่าพนักงานทีอยู่ ในความรับผิดชอบได้
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ อย่างถูกต้ องอยู่เสมอ รวมทังเป็ นแบบอย่างทีดี เพือสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
บริษัทฯ
2) พนักงานต้ องเข้ าใจบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และ
กฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง พนักงานต้ องพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถและความเข้ าใจในหน้ าทีทีตนปฏิบัติอย่ างผู้ร้ จู ริง
ตังใจและเอาใจใส่ต่อหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ในกรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ สอบถามผู้บังคับบัญชา หรือหน่ วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้ าน
ในกรณีทพบการกระทํ
ี
าทีไม่ถูกต้ องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้ พนักงานทุ กคนมีหน้ าทีต้ อง
รายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาหรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ หรือแจ้ งผ่านช่องทางต่างๆ ทีกําหนดไว้ เช่น ระบบรับเรืองร้ องเรียน
การทุจริตและการกระทําผิด หรือหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็ นต้ น
3) หน่วยงานต่างๆ ต้ องรวบรวมข้ อมูลและแจ้ งการกระทําทีไม่ถูกต้ องหรือหลีกเลียงการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธสัญญาที
สําคัญต่อบริษัทฯ ให้ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ทราบ ตลอดจนให้ ความร่ วมมืออืนๆ กับ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพือประโยชน์ในการสนับสนุนการแก้ ปัญหา การป้ องกันและจัดการความเสียง
ทีอาจเกิดขึน รวมทังการปรับปรุงและยกระดับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยข้ อมูลต่างๆ ทีแจ้ งมานัน จะถู ก
เก็บไว้ เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งทีมาของข้ อมูล หรือบุคคลทีเกียวข้ อง
เป็ นสําคัญ
4) หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ มี
ความตระหนักถึงการปฏิบัติงานทีถู กต้ องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง ประกาศต่างๆ ทังภายในและ
ภายนอกองค์กร ให้ คาํ ปรึกษา สนับสนุ น ติดตาม ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน เพือให้ มันใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ รวมทังนําไปสู่การปรับปรุงและยกระดับการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ ดียิงขึน

นโยบายนีให้มีผลตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 1 กรกฎาคม 2565
นายวิชิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี จํากัด (มหาชน)
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