บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น
1.

บทนำ

บริ ษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ไอเอฟเอส”) มุง่ มัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจด้ วยควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบด้ วยตระหนัก ดี
ถึงภัยร้ ำยแรงของกำรคอร์ รัปชัน่ ที่ทำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม ทังยั
้ งก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ (“นโยบำย”) ฉบับนี ้คือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทังยั
้ ง เป็ นส่วนเพิ่มเติม
ของจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัท และได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
2.

วัตถุประสงค์
2.1
2.2

3.

เพื่อแสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy)
เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัท กรรมกำร ผู้บริ หำร และเจ้ ำหน้ ำที่ของ
บริ ษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สำม) ที่ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับไอเอฟเอส ฝ่ ำฝื นกฎหมำย
ต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น รวมถึง กำหนดขันตอนกำรสอบทำน
้
และกำรกำกับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้

คำนิยำม

กำรคอร์ รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่วำ่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ กำรให้ คำมัน่ สัญญำ
กำรให้ หรื อกำรรับสินบน หรื อกำรเรี ยกร้ องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจ (เช่น กำรให้ ของขวัญหรื อกำรบริ กำร กำรให้ เงินสด
หรื อสิ่งของแทนเงินสด เงินให้ ก้ ยู ืม รำงวัล ค่ำตอบแทน กำรเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้ บคุ คลกระทำอย่ำง
หนึ่ง อย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนกำรใช้ อำนำจที่ได้ มำโดยตำแหน่ง หน้ ำที่ และ/หรื อกำรใช้
ข้ อมูลที่ได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนของบริ ษัทไปกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง และ/หรื อผู้อื่น
เพื่อให้ ได้ มำซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรื อ
ผู้อื่นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม รวมถึงกำรกระทำใดๆ ที่ขดั หรื อแย้ งกับหลักจริ ยธรรม ยกเว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ
ประกำศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ ำให้ กระทำได้
4.

ขอบเขต

ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร และเจ้ ำหน้ ำที่ทกุ คน (รวมเรี ยกว่ ำ “พนักงำน”) ของบริ ษัทไม่ให้ เรี ยกร้ อง ดำเนินกำรหรื อยอมรับ
กำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทังทำงตรง
้
หรื อทำงอ้ อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้ จกั โดยครอบคลุม
ธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
1

บริ ษัทคำดหวังให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอำนำจในกำรควบคุม ตัวแทน และตัวกลำงทำงธุรกิจอื่นๆ ที่มี
ควำมเกี่ยวข้ องหรื อกระทำในนำมบริ ษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้
5.

หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบ
5.1

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำย รวมถึงกำหนดให้ มีระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนทุกคนของบริ ษัทได้ ตระหนัก ดี
และให้ ควำมสำคัญของปั ญหำที่เกิดจำกกำรคอร์ รัปชัน่

5.2

5.3

5.4

5.5

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
5.2.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงในอำจเกิดขึ ้นจำกกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
5.2.2 ก ำกั บ ดู แ ลนโยบำย และมำตรกำรต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ ำ บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ติ
ภำระหน้ ำที่ตำมกฎหมำย และจริ ยธรรมที่กำหนดไว้
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และผู้บริ หำรมีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้ มีระบบ กำรส่งเสริ ม และ
กำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังเจ้ ำหน้ ำที่และผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทัง้
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกำหนดของกฎหมำย
ผู้ตรวจสอบภำยในหรื อผู้ตรวจสอบภำยในว่ำจ้ ำง (outsourced) มีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิ บัติ งำนว่ำ เป็ น ไปอย่ำงถูกต้ อ ง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิ บัติ อ ำนำจในกำร
ดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้ อกำหนดของหน่วยงำนที่เข้ ำไปกำกับติดตำม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมี
ระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสีย่ งจำกกำรคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้น
พนักงำนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี ้
จะต้ องรำยงำนต่อผู้บงั คับบัญชำ หรื อผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้ ตำมนโยบำยกำรแจ้ งกำรกระทำ
ผิดและให้ ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Procedures) ของบริ ษัท (โปรดอ้ ำงอิงถึงนโยบำยกำรแจ้ ง
กำรกระทำผิดและให้ ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนของไอเอฟเอสซึง่ ได้ จดั ทำแยกไว้ ตำ่ งหำก)

6.

แนวทำงกำรปฏิบัติ

6.1

บททั่วไป
6.1.1

ไอเอฟเอส จะสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึก ในกำร
ต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่น รวมทัง้ จัดให้ มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์ รัปชั่น กำรให้ หรื อรับ
สินบน ในทุกรูปแบบ
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคคล ตังแต่
้
กำรสรรหำหรื อ กำรคัด เลือ กบุค ลำกร กำรเลื่อ นต ำแหน่ง กำรฝึ ก อบรม กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรให้ ผลตอบแทนแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ โดยกำหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทุกระดับ มีหน้ ำที่
สือ่ สำรทำควำมเข้ ำใจกับเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชำ เพื่อนำไปใช้ ปฏิบตั ิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่ ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้ องกับแนว
ปฏิบตั ินี ้
กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรนำมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ นี ้ไป
ปฏิบตั ิ อีกทังยั
้ งให้ กำรยอมรับและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี ้ด้ วย
กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไอเอฟเอสทุก ระดับ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยต่อ ต้ ำ นกำร
คอร์ รัปชัน่ และจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องไม่เข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชั่น ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
พนัก งำนไอเอฟเอสทุก ระดับ ไม่พึง ละเลยหรื อ เพิก เฉย เมื่ อ พบเห็ นกำรกระทำที่ เข้ ำข่ำยกำร
คอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้
ควำมร่ ว มมื อ ในกำรตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ ง ต่ ำ งๆ หำกมี ข้ อสงสัย หรื อ ข้ อ ซัก ถำมให้ ป รึ ก ษำ
ผู้บงั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่กำหนดให้ ทำหน้ ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณของบริ ษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
ไอเอฟเอส จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ ที่ปฏิเสธ หรื อแจ้ งเรื่ องกำรคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวกับบริ ษัท โดยใช้ มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรรำยงำนกำร
คอร์ รัปชัน่ ตำมที่กำหนดไว้ ในนโยบำยกำรรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy) ของบริ ษัท
ผู้ที่ ก ระท ำกำรคอร์ รั ป ชั่น ถื อ เป็ น กำรกระทำผิ ดตำมข้ อ บังคับ เกี่ ยวกับกำรทำงำนว่ำด้ วยกำร
บริ หำรงำนบุคคล ซึง่ จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจได้ รับโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำยด้ วย
ไอเอฟเอสตระหนึกถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ ควำมรู้ และทำควำมเข้ ำใจกับบุคคลที่ต้อง
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับไอเอฟเอส หรื ออำจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื่ องที่ต้องปฏิบัติให้
เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้
ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิบตั ิและมำตรกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้ เกิ ดควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิ ดกำรคอร์ รั ป ชั่น
พนักงำนของไอเอฟเอสทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวังในเรื่ องที่ กำหนดไว้ ในข้ อ 6.3 ถึง
ข้ อ 6.6 ดังต่อไปนี ้
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6.2

แนวทำงในกำรป้ องกันกำรคอร์ รัปชั่น
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

กำรกำหนดสภำพแวดล้ อมกำรควบคุมที่ดี มุ่งเน้ นควำมสำคัญของกระบวนกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ดีในทุกระดับ โดยครอบคลุมกำรกำหนดบทบำทควำมรั บผิดชอบต่อกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรคอร์ รั ป ชั่น และก ำหนดหลัก จริ ย ธรรมและจรรยำบรรณเพื่ อ เป็ น แนวทำงให้
คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมถึงจัดให้ มีช่องทำง
ในกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกรณี คอร์ รัปชั่น อย่ำงเหมำะสม โดยผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับควำม
คุ้มครอง
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรคอร์ รั ปชั่น ผู้บริ หำรของบริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ วยตนเอง (CSA: Control Self- Assessment) ซึ่ง ครอบคลุมควำมเสี่ย งอำจเกิ ดจำกกำร
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้ มีควำมเหมำะสมที่
จะป้องกันควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
กำรกำหนดกิจกรรมกำรควบคุม มุ่งเน้ นควำมสำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในและ กำร
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่อบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับ ควำม
เสี่ยงด้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น โดยมีกำรประเมินประสิทธิ ภำพและควำมเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อปรับปรุ งกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และคำสัง่ ต่ำง ๆ ของบริ ษัทให้ มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ สำมำรถป้องกันกำรคอร์ รัปชัน่ ได้ อย่ำงทันท่วงที
กำรอบรมและกำรสื่อสำร
พนักงำน
พนักงำนทุกคนในบริ ษัทจะได้ รับกำรสือ่ สำรให้ รับทรำบนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำร
จั ด ให้ มี ก ำรอบรมให้ กับ กรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และเจ้ ำหน้ ำที่ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ตระหนึ ก ถึ ง
ควำมสำคัญของนโยบำยฉบับนี ้ นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่นรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
เพิ่มเติมจะแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ ำยสินค้ ำ/ผู้ให้ บริกำร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจะสื่อสำรนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมี
อำนำจในกำรควบคุม ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ/ผู้ให้ บริ กำร ตลอดจนบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้ องทรำบ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสนับสนุนให้ ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ /ผู้ให้ บริ กำร และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้ องยึดมัน่ ในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษัท

4

6.2.5

6.3

กำรกำกับและกำรติดตำม ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรของบริ ษัทจะทบทวนนโยบำยฉบับนี ้
และเสนอให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำอนุมัติ หำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลง รวมทังก
้ ำกับ และติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนี ้ไปปฏิบตั ิและให้ คำแนะนำต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หำกต้ องมีกำรปรับปรุงใดๆ ต้ องดำเนินกำรโดยเร็ วที่สดุ

กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมือง

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิ่งของ และ/หรื อกำรเข้ ำร่ วม
กิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มำซึ่งควำมได้ เปรี ยบ
ทำงธุรกิจกำรค้ ำ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรี ภำพส่วนบุคคล แต่จะต้ องไม่แอบอ้ ำงควำม
เป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง
ไอเอฟเอสมีนโยบำยดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นกลำง ไม่ฝักใฝ่ ทำงกำรเมืองหรื อนักกำรเมืองมืออำชีพที่สงั กัดพรรคกำรเมือง
พรรคใดพรรคหนึง่ บริ ษัทจะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรื อสิง่ ของให้ แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกทำง
กำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทำง
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัทเว้ นแต่จะได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและต้ องเป็ นไปตำมบทกฎหมำยที่เกี่ย วข้ อง
เท่ำนัน้
6.4

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล

กำรบริ จ ำคเพื่ อ กำรกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อำจท ำให้ เ กิ ดควำมเสี่ย งต่อบริ ษัท
เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอำจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ ำงหรื อเส้ นทำง
สำหรับกำรคอร์ รัปชั่น และเพื่อไม่ให้ กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำยและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
6.4.1

กำรบริ จำคนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วำ่ มีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริ ง และมีกำรดำเนินกำรเพื่อ
สนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่ำงแท้ จริ งหรือ
เพื่ อ เป็ น ไปตำมวัต ถุป ระสงค์ ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR)

6.4.2

กำรบริ จำคนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่ำ เป็ นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบ
แทนให้ กับบุคคลใด หรื อหน่วยงำนใด ยกเว้ น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น
กำรติดตรำสัญญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยชื่อไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรื อในสื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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6.5

เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจของบริ ษัททำงหนึง่ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริ จำคเพื่อกำร
กุศล โดยอำจกระทำได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ ำ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ซึง่ มีควำมเสีย่ งอยูเ่ นื่องจำกเป็ นกำร
จ่ำยเงินสำหรับกำรบริ กำรหรื อผลประโยชน์ที่ยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม เงินสนับสนุนยังอำจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับกำร
ติดสินบน ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้

6.6

6.5.1

เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ ได้ ว่ำผู้ขอเงินสนับสนุนได้ ทำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริ ง และเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ สังคม
อย่ ำ งแท้ จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ น ไปตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR)

6.5.2

เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่ำกำรให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้
เช่น กำรให้ ที่พกั และอำหำร เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ ตำ่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อ
หน่วยงำนใด ยกเว้ น กำรประกำศเกียรติคณ
ุ ตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป

6.5.3

ในกำรเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน จะต้ องทำจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์
ของกำรสนับสนุนพร้ อมแนบเอกสำรประกอบทังหมดเสนอให้
้
ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิของบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
ตำมระดับอำนำจอนุมตั ิของบริ ษัท

ของขวัญ ค่ ำบริกำรต้ อนรับ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่น

บริ ษัทตระหนักดีวำ่ กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทำงธุรกิจเป็ นสิง่ ที่สำคัญที่จะนำมำซึ่งควำมสำเร็ จอย่ำงต่อเนือ่ ง
ของบริ ษัท พนักงำนสำมำรถให้ หรื อรับของขวัญ(Gifts) และ/หรื อ ค่ำบริ กำรต้ อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรูปค่ำใช้ จ่ำย
อื่น (Others) แก่/จำกบุคคลใดๆ ได้ หำกเข้ ำเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
6.6.1

6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5

6.6.6

ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตังใจ
้ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งควำมได้ เปรี ยบ
ใดๆ ผ่ำนกำรกระทำไม่เหมำะสม หรื อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ ได้ มำซึ่งกำร
ช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นกำรให้ ในนำมบริ ษัท ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน
ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรื อสิง่ เทียบเท่ำเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกำนัล)
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ ของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุ ษจีน หรื อปี ใหม่
ซึง่ ถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ ถกู ต้ องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงจัด
ให้ มีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้ องไม่รับของขวัญ หรื อค่ำบริ กำรต้ อนรับจำกบริ ษัทที่เข้ ำร่ วมกำร
ประกวดรำคำนันๆ
้
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6.6.7

เป็ นกำรให้ อย่ำงเปิ ดเผยไม่ปกปิ ด

พนักงำนสำมำรถรับของขวัญซึง่ มีมลู ค่ำได้ ไม่เกิน 500 บำท ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิเสธและจะต้ องรับของขวัญซึง่ มีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 500 บำท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบโดยใช้ แบบรำยงำนกำรรับของขวัญ และนำส่งของขวั ญดังกล่ำวแก่
เลขำนุกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อนำไปเป็ นของรำงวัลให้ แก่พนักงำน หรื อบริ จำคเพื่อกำรกุศลตำมควำมเหมำะสม
7.

ทรั พยำกรบุคคล

บริ ษัทจะนำนโยบำยฉบับนี ้มำใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรบริ หำรงำนบุคลำกรของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงกำรสรรหำ กำรฝึ กอบรม กำร
ประเมินผลงำน กำรให้ คำ่ ตอบแทนและกำรเลือ่ นตำแหน่ง
8.

กระบวนกำรลงโทษ

บริ ษัทจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝื นกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี ้รวมถึง
ผู้บงั คับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำผิดหรื อรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ ถกู ต้ อง ซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจำกงำน และ/หรื อ พ้ นตำแหน่ง และ/หรื อ ตำมข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง กำรไม่ได้ รับรู้ ถึง
นโยบำยฉบับนี ้ และ/หรื อข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ไม่สำมำรถใช้ เป็ นข้ ออ้ ำงในกำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้ได้

นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่นฉบับนี ้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและเจ้ ำหน้ ำที่ เข้ ำใจและปฏิบัติตำม เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริ ษัท ทังนี
้ ้ตังแต่
้ 8 พฤศจิกำยน 2559 เป็ นต้ นไป

.........................................

(นำยตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน)
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
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IFS Capital (Thailand) Public Company Limited
Anti-Corruption Policy
1.

Introduction

IFS Capital (Thailand) Public Company Limited (the "Company" or "IFS") is committed to
conducting its business with integrity and transparency as well as compliance with good practices
in corporate governance. The Company is opposed to all forms of corruption as unethical behavior
erodes free and fair competition, and impedes the economic and social development.
The Anti-Corruption Policy (“this Policy”) adheres to the laws of Thailand, and is a supplement to
the Company’s Code of Conduct and has been approved by the Board of Directors.

2.

3.

Purpose
2.1

IFS has a zero tolerance policy towards corruption.

2.2

This Policy is to provide guidance for the Company, its Directors Management and Staff
as well as to any person acting on behalf of IFS (e.g., third parties) concerning
compliance with anti-corruption laws and to set out monitoring and review procedures
to ensure compliance with this Policy.

Definition

Corruption means any types of bribery such as offering, promising, giving, accepting or soliciting
of an advantage as an inducement (e.g. money, gifts, loans, rewards, fees, entertainments or other
advantages) for an action which is illegal or unethical, as well as the abuse of entrusted power by
using a title, responsibility and/or information derived from work performed for the company to do
anything to render benefit to one’s self and/or other parties in order to directly and indirectly acquire
money, assets or any other benefits not appropriate for the business or any illegitimate interest for
oneself and/or other parties including any action found conflicting with the Code of Conduct
practice unless the laws, rules, announcements, regulations and local customs or business practices
have allowed so.

4.

Scope

All Directors, Management and Staff (collectively known as the “Employees”) of the Company are
prohibited from operating or accepting every type of corruption both in direct or indirect manner
for the employee’s benefit or that of the employee’s family, friends, associates or acquaintances
covering every business and related department in every country.
The Company expects all agents and other intermediaries associated with, or acting on behalf of,
IFS to comply with this Policy.
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5.

6.

Roles and Responsibilities
5.1

The Board of Directors has duties and responsibilities to consider and approve this
Policy as well as determine an effective system to support Anti-Corruption act in order
to ensure that the Employees of the Company can be aware of and realize how
significance of the problem of corruption may arise.

5.2

The Audit Committee has duties and responsibilities as follows:5.2.1
To review the Company’s financial and accounting reports, internal
control system, internal audit function and risk management relating to
the risk of frauds so that such operations of the Company are concise,
appropriate, effective, and conformed to generally accepted accounting
standard.
5.2.2
To oversee the Anti-Corruption Policy and its program to ensure
compliance with legal and ethical obligations.

5.3

CEO and the Management are responsible for determining Anti-Corruption system,
promoting, and encouraging Anti-Corruption manner conveyed to all their staff and
related parties. This also includes reconsideration on system or regulation in order to
best adjust with business changes, regulations, standards, and laws.

5.4

Internal Auditors are responsible for auditing, assessment, and evaluations in business
transactions whether they are accurate and complied with guidelines, approving
authority, standards, laws, and policies in such monitored department in order to assure
that the internal controls are sufficient and suitable for probable risk in corruption.

5.5

The Employees must uphold this Policy when performing their duties. Anyone who
discovers or suspects violations of this Policy must report them to a supervisor or
through one of the channels established under the “Whistleblower Procedures” of the
Company. (Please refer to the “Whistleblower Procedures” of IFS separately).

Guidelines

6.1 General
6.1.1 IFS will support and encourage its personnel at all levels to realize the importance of
countering corruption and raise their awareness in this respect. In addition, IFS has
implemented effective internal controls to prevent all forms of corruption and bribery.
6.1.2 The Anti-Corruption Guidance covers Human Resources procedures, from the
recruitment and selection process to the promotion, training, performance appraisal
and compensation offered to Staff Members. Supervisors at all levels have a duty to
communicate with their subordinates to make them understand and adopt these
guidelines in all business activities under their responsibility. The supervisors also
have to control and ensure their operational efficiency in compliance with these
guidelines.
6.1.3 Directors and Management have the responsibility to implement the Anti-Corruption
programme as well as the commitment to the Anti-Corruption Policy.
6.1.4 Directors, Management and Staff of IFS must follow the Anti-Corruption Policy and
the Company’s Code of Conduct by avoiding and involving with any course of
corruption either in direct or indirect manner.
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6.1.5 The Employees of IFS at all levels shall not be negligent in any corruption conditions
involved directly with the Company. All Management and Staff must notify such act
to supervisors or responsible person, including collaborating with investigation. Any
queries or questions need to be consulted with the supervisor or a responsible person
who monitors the Compliance of Company’s Code of Conduct provided in particular
channels.
6.1.6 IFS shall provide fairness and safeguard staff who denies or informs corruption cases
relating to IFS by applying Protection Policy for appellant or persons who cooperate
with Anti-Corruption information as stated in the Company’s Whistleblower
Procedures.
6.1.7 A person who commits the corruption is equivalent to violating the employee
regulations in regard to personnel management. This means such person needs to
receive disciplinary punishment as well as legal punishment if such offence is also
against the law.
6.1.8 IFS will stress the importance of dissemination, knowledge sharing, and
communications with other people who are involved or will affect IFS so that all these
parties shall conform effectively to the Anti-Corruption guidelines.
6.1.9 IFS will undergo constant reviews of these guidance and operation measures to ensure
their compliance with changes in laws as well as changing situations of our business
operations.
6.1.10 To stress the attention on processes which incur a high risk in corruption, the
Employees of IFS must conform carefully to the course of action as stated below in
Clause 6.3 – Clause 6.6.

6.2 Measures to Anti-Corruption
6.2.1 Goods Control Environment: IFS focuses on the importance of the procedures of
corporate governance by covering the roles and responsibilities in preventing and
countering corruption, establishing ethical principles and code of conducts to guide the
Employees to perform their duties with honesty, and providing a channel to file
complaints about the corruption appropriately with a safeguard for the identity of the
whistleblower.
6.2.2 Risk Assessment: The Management of IFS will conduct CSA (Control SelfAssessment) on the risk of corruption and fraud on a regular basis and review the
existing mitigation measures to ensure they are appropriate.
6.2.3 Training and Communication:
The Employees
The Anti-Corruption Policy will be circulated to all the Employees of the Company
for acknowledgement and the training will be organized for all Directors, Management
and Staff of IFS to raise awareness of this Policy. This Policy, including all additions
and amendments, will be posted on the Company’s website.
Agents, Intermediaries, Suppliers, Clients and Others
The Anti-Corruption Policy will be communicated to all Agents, Intermediaries,
Suppliers, Clients and Others, who deal with IFS, at the outset of every business
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relationship with the Company and as appropriate thereafter. The Company
encourages every person it deals with to adhere to similar standards of corporate
responsibility.
6.2.4 Control activities: IFS will focus on the importance of the procedures of internal
controls and compliance with the rules, regulations and orders of the Company, to
manage the risks of corruption by evaluating the effectiveness and the adequacy of the
existing internal controls and making revision to the rules, regulations and orders of
the company to be able to counter the corruption in time.
6.2.5 Monitoring and Review: The Human Resources and Administration Department of
IFS shall review this Policy and submit any proposed amendments to the Audit
Committee and the Board of Directors for approval. The HR Head will also monitor
the implementation of this Policy and make recommendations accordingly. Any
improvements, including a possible revision of such policy in accordance with
business changes, regulations, standards and laws, will be made as soon as possible.

6.3 Political Contributions
Political Contributions refer to financial support or donation of items and/or participation in
activities; or the Company’s support for Employees to attend political events in its name in order to
acquire business advantages. This however does not include Employees’ own participation on the
basis of his/her personal rights and freedom, but they must not claim the status of being an employee
of IFS or use any of IFS’ property or equipment for the purpose of political activities.
IFS’ policy is to conduct business on a neutral basis with neither political alignment nor attachment
to any professional politician of any party. IFS does not make any donations as a company to
political parties, politicians or candidates for a political office as defined in paragraph one for benefit
of the Company’s business.

6.4 Charitable Contribution, Donations and Aid Grants
Charitable Contribution, Donations and Aid Grants can be a risk in corruption to the Company when
the activity refers to a payment but without constructive returns. Besides, the activity can become a
claim or a means of corruption. To avoid any Charitable Contribution, Donations and Aid Grants
with a hidden agenda, IFS formulates a policy, criteria, review process and control details as
follows:6.4.1 A Charity or Donation or Aid Grants activity has to be proven that it actually exists;
that actions have been made to successfully realize the purpose of the project and that
it is set up for the real benefit of the society or for the Corporate Social Responsibility
(CSR) purpose.
6.4.2 A Charity or Donation or Aid Grants has to be proven that it has nothing to do with a
reciprocal return with anyone or any organization except an action to honor the donor
as normally practiced such as displaying our logo, mentioning IFS name at the event
or in a public relation media.
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6.5 Sponsorships
Sponsorships differ from Charitable Contribution, Donations and Aid Grants as they provide a
channel for the Company to promote its business, logo or goodwill may, too, contain a risk as money
usually paid for business or benefit is difficult to detect and measure. In addition, the Sponsorships
could be related to bribing. IFS formulates a policy, criteria, review process and control details as
follows:6.5.1 A project has to be proven that the person soliciting for sponsorship has actually run
the project; that his action is to realize the project’s purpose; and that the project is
created for the real benefit of the society or for the CSR purpose.
6.5.2 It has to be proven that sponsorship or any other profit computable in a monetary value
such as gift of accommodation and food has nothing to do with a reciprocal return with
anyone or any organization unless it is an announcement to honor the person as
normally practiced in the business.
6.5.3 Before making any sponsorships, a requisition form naming the recipient(s) and
describing the purpose of the sponsorship, along with all other supporting documents,
must be submitted to the Company’s authorized persons for approval in accordance
with the Company’s Approval Authority.

6.6 Gifts, Hospitality and Others
IFS recognizes that fostering good relationships with business partners is important to its continued
success. The giving and receiving of gifts and/or hospitality and/or expenses relating to others to or
from third parties is not prohibited if the following requirements are met:
6.6.1 It is not made with the intention of influencing, inducing or rewarding a third party in
order to gain any advantage through improper performance, or in explicit or implicit
exchange for favors or benefits;
6.6.2 It complies with all relevant laws;
6.6.3 It is given in the Company’s name, not the Employee’s name;
6.6.4 It does not include cash or a cash equivalent (such as gift certificates or gift vouchers);
6.6.5 It is appropriate in the circumstances. For example, it is customary for small gifts to
be given at Thai New Year (Songkran), Chinese New Year and International New
Year;
6.6.6 It is an appropriate type and value, and given at an appropriate time. For example, if
the Company is engaged in a tendering process, the Employees must not accept gifts
and/or hospitality from any participating company;
6.6.7 It is given openly, not secretly.
The Employees are permitted to keep small gifts with a monetary value of 500 baht or less. Any
gifts which have a monetary value greater than 500 baht may be accepted if it is deemed
inappropriate to decline the offer. The Employees must declare each gift by using the Gift
Declaration Form and send it to the Secretary of the CEO. These gifts will either be included in
raffles for the Employees or donated to charity.

7.

Human Resources

This Policy will be adopted by the Human Resources and Administration Department of IFS and
apply to all aspects of personnel management, i.e. recruitment, training, performance evaluation,
remuneration and promotion.
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8.

Disciplinary Action

Disciplinary action shall be in line with the Employee’s Disciplinary Action Regulations issued by
the Company and/or relevant laws.

Directors, Management and Staff must understand and follow this policy in order to achieve the
Company’s goal and objectives which effective since 8th November 2016

..................................................
(Mr. Tan Hai Leng, Eugene)
Chairman of the Board
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