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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 

 
1. บทน ำ 

บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) มุง่มัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบด้วยตระหนกัดี
ถึงภยัร้ำยแรงของกำรคอร์รัปชัน่ที่ท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ทัง้ยงัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำ
เศรษฐกิจและสงัคม 

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ (“นโยบำย”) ฉบบันีค้ือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็นสว่นเพิ่มเติม
ของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อแสดงให้เห็นวำ่บริษัทมีนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) 
2.2 เพื่อก ำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิให้บริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของ

บริษัท ตลอดจนบคุคลอื่น (เช่น บคุคลที่สำม) ที่ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบัไอเอฟเอส ฝ่ำฝืนกฎหมำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวมถึงก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำน และกำรก ำกับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้
 

3. ค ำนิยำม 

กำรคอร์รัปช่ัน (Corruption) หมำยถึง กำรติดสนิบนไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ กำรให้ค ำมัน่สญัญำ  
กำรให้หรือกำรรับสนิบน หรือกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิง่จงูใจ (เช่น กำรให้ของขวญัหรือกำรบริกำร กำรให้เงินสด
หรือสิ่งของแทนเงินสด เงินให้กู้ยืม รำงวลั ค่ำตอบแทน กำรเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บคุคลกระท ำอย่ำง
หนึ่ง อย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตลอดจนกำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยต ำแหน่ง หน้ำที่ และ/หรือกำรใช้
ข้อมลูที่ได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่กำรงำนของบริษัทไปกระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง และ/หรือผู้อื่น
เพื่อให้ได้มำซึง่เงิน ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมำะสมทำงธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือ
ผู้อื่นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรกระท ำใดๆ ที่ขดัหรือแย้งกบัหลกัจริยธรรม ยกเว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ 
ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้   
 
4. ขอบเขต 

ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทกุคน (รวมเรียกว่ำ “พนักงำน”) ของบริษัทไมใ่ห้เรียกร้อง ด ำเนินกำรหรือยอมรับ
กำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทำงตรง หรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั โดยครอบคลมุ
ธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน 
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บริษัทคำดหวงัให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ ตวัแทน และตวักลำงทำงธุรกิจอื่นๆ  ที่มี
ควำมเก่ียวข้องหรือกระท ำในนำมบริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

5. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัินโยบำย รวมถึงก ำหนดให้มีระบบที่

สนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจวำ่พนกังำนทกุคนของบริษัทได้ตระหนกัดี 

และให้ควำมส ำคญัของปัญหำที่เกิดจำกกำรคอร์รัปชัน่  

5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดงันี ้
5.2.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำร

บริหำรควำมเสี่ยงที่เช่ือมโยงกบัควำมเสี่ยงในอำจเกิดขึน้จำกกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกมุ เหมำะสม และมีประสทิธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป 

5.2.2 ก ำกับดูแลนโยบำย และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติ
ภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย และจริยธรรมที่ก ำหนดไว้  

5.3 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ กำรสง่เสริม และ
กำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังเจ้ำหน้ำที่และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก ำหนดของกฎหมำย 

5.4 ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำจ้ำง (outsourced) มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบัติ  อ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่เข้ำไปก ำกบัติดตำม เพื่อให้มัน่ใจวำ่มี
ระบบควบคมุที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอตอ่ควำมเสีย่งจำกกำรคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้ 

5.5 พนกังำนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบันโยบำยนี ้กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนี ้
จะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรแจ้งกำรกระท ำ
ผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท (โปรดอ้ำงอิงถึงนโยบำยกำรแจ้ง
กำรกระท ำผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ ร้องเรียนของไอเอฟเอสซึง่ได้จดัท ำแยกไว้ตำ่งหำก) 
 

6. แนวทำงกำรปฏบิัต ิ
 

6.1 บททั่วไป 
 

6.1.1 ไอเอฟเอส จะสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึก ในกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น รวมทัง้จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับ
สนิบน ในทกุรูปแบบ  
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6.1.2 แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่นี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล ตัง้แต่
กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั มีหน้ำที่
สือ่สำรท ำควำมเข้ำใจกบัเจ้ำหน้ำที่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบตัิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบ และควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกบัแนว
ปฏิบตัินี ้

6.1.3 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูมีควำมรับผิดชอบตอ่กำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่นีไ้ป
ปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัให้กำรยอมรับและปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่นีด้้วย 

6.1.4 กรรมกำร ผู้ บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ไอเอฟเอสทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

6.1.5   พนักงำนไอเอฟเอสทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำร
คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำ
ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณของบริษัท ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

6.1.6 ไอเอฟเอส จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองกำรคอร์รัปชัน่ที่
เก่ียวกับบริษัท โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำร
คอร์รัปชัน่ ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษัท 

6.1.7 ผู้ ที่กระท ำกำรคอร์รัปชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบคุคล ซึง่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำยด้วย 

6.1.8 ไอเอฟเอสตระหนึกถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกบับคุคลที่ต้อง
ปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับไอเอฟเอส หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

6.1.9 ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิบตัิและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบั
กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

6.1.10 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรคอร์รัปชั่น 
พนกังำนของไอเอฟเอสทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงัในเร่ืองที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 ถึง
ข้อ 6.6 ดงัตอ่ไปนี ้
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6.2    แนวทำงในกำรป้องกันกำรคอร์รัปช่ัน  

6.2.1  กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดี มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรก ำกบัดแูล 

กิจกำรที่ดีในทุกระดบั โดยครอบคลุมกำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรคอร์รัปชั่น และก ำหนดหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงให้
คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต รวมถึงจดัให้มีช่องทำง
ในกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกรณีคอร์รัปชั่น อย่ำงเหมำะสม โดยผู้ ร้องเรียนจะได้รับควำม
คุ้มครอง  

6.2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ผู้บริหำรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกกำร
คอร์รัปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีควำมเหมำะสมที่
จะปอ้งกนัควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

6.2.3  กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรควบคมุภำยในและ กำร
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ ควำม
เสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัทให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้ 
เพื่อให้สำมำรถปอ้งกนักำรคอร์รัปชัน่ได้อยำ่งทนัทว่งที  

6.2.4 กำรอบรมและกำรสื่อสำร 

พนักงำน  

พนกังำนทกุคนในบริษัทจะได้รับกำรสือ่สำรให้รับทรำบนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำร
จัดให้มีกำรอบรมให้กับกรรมกำร ผู้ บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อให้ตระหนึกถึง
ควำมส ำคญัของนโยบำยฉบบันี ้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจะสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมี
อ ำนำจในกำรควบคมุ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผู้จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ/ผู้ให้บริกำร ตลอดจนบคุคล
อื่นที่เก่ียวข้องทรำบ ตัง้แต่เร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี ้บริษัทสนบัสนนุให้ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผู้จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ/ผู้ให้บริกำร และบคุคลอื่น
ที่เก่ียวข้องยดึมัน่ในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 
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6.2.5 กำรก ำกับและกำรติดตำม ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำรของบริษัทจะทบทวนนโยบำยฉบบันี ้
และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ำกบั และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ 
อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้หำกต้องมีกำรปรับปรุงใดๆ ต้องด ำเนินกำรโดยเร็วที่สดุ 

6.3    กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
 

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน สิ่งของ และ/หรือกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม ตลอดจนกำรสง่เสริมให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบ
ทำงธุรกิจกำรค้ำ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรที่พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพสว่นบคุคล แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำม
เป็นพนกังำน หรือน ำทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง  
 
ไอเอฟเอสมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือนกักำรเมืองมืออำชีพที่สงักดัพรรคกำรเมือง
พรรคใดพรรคหนึง่ บริษัทจะไม่สนบัสนนุทำงกำรเงินหรือสิง่ของให้แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกทำง
กำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเอือ้ประโยชน์ทำง
ธุรกิจให้กบับริษัทเว้นแต่จะได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและต้องเป็นไปตำมบทกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
เทำ่นัน้ 
 
6.4 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  

 
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อบริษัท 
เนื่องจำกกิจกรรมดงักลำ่วเก่ียวข้องกบักำรใช้จ่ำยเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอำจจะใช้เป็นข้ออ้ำงหรือเส้นทำง
ส ำหรับกำรคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

6.4.1 กำรบริจำคนัน้ต้องพิสจูน์ได้วำ่มีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกศุลดงักลำ่วจริง และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อ
สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยำ่งแท้จริงหรือ
เพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

6.4.2 กำรบริจำคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่ำเป็นไปเพื่อกำรกุศลดงักล่ำวไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบ
แทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น 
กำรติดตรำสญัญลกัษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยช่ือไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรือในสื่อเพื่อกำร
ประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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6.5 เงนิสนับสนุน  
 

เงินสนบัสนนุ (Sponsorships) เป็นวิธีกำรประชำสมัพนัธ์ทำงธุรกิจของบริษัททำงหนึง่ ซึ่งแตกตำ่งจำกกำรบริจำคเพื่อกำร
กศุล โดยอำจกระท ำได้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสนิค้ำ หรือช่ือเสยีงของบริษัท ซึง่มีควำมเสีย่งอยูเ่นื่องจำกเป็นกำร
จ่ำยเงินส ำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ที่ยำกตอ่กำรวดัผลและติดตำม เงินสนบัสนนุยงัอำจถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวกบักำร
ติดสินบน ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้

6.5.1 เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่ำผู้ขอเงินสนบัสนนุได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักลำ่วจริง และเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม
อย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

6.5.2 เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่ำกำรให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได้ 
เช่น กำรให้ที่พกัและอำหำร เป็นต้น ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตำ่งตอบแทนให้กบับคุคลใด หรือ
หนว่ยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

6.5.3 ในกำรเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนนุ จะต้องท ำจดัท ำใบบนัทึกค ำขอ ระบช่ืุอผู้ รับเงินสนบัสนนุและวตัถปุระสงค์
ของกำรสนบัสนนุพร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ
ตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท 

 
6.6 ของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

บริษัทตระหนกัดีวำ่กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดี กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นสิง่ที่ส ำคญัที่จะน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จอยำ่งตอ่เนือ่ง
ของบริษัท พนกังำนสำมำรถให้ หรือรับของขวญั(Gifts) และ/หรือ คำ่บริกำรต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปคำ่ใช้จ่ำย
อื่น (Others) แก่/จำกบคุคลใดๆ ได้ หำกเข้ำเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
 

6.6.1 ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบ
ใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
ช่วยเหลอืหรือผลประโยชน์  

6.6.2 เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
6.6.3 เป็นกำรให้ในนำมบริษัท ไมใ่ช่ในนำมของพนกังำน 
6.6.4 ไมเ่ป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิง่เทียบเทำ่เงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก ำนลั) 
6.6.5 เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ 

ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
6.6.6 ประเภทและมลูคำ่มีควำมเหมำะสม และมอบให้ถกูต้องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งจดั

ให้มีกำรประกวดรำคำ พนกังำนจะต้องไม่รับของขวญั หรือค่ำบริกำรต้อนรับจำกบริษัทที่เข้ำร่วมกำร
ประกวดรำคำนัน้ๆ 
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6.6.7      เป็นกำรให้อยำ่งเปิดเผยไมป่กปิด                                     
                                                          

พนกังำนสำมำรถรับของขวญัซึง่มีมลูคำ่ได้ไมเ่กิน 500 บำท ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิเสธและจะต้องรับของขวญัซึง่มีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 500 บำท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบโดยใช้แบบรำยงำนกำรรับของขวญั และน ำส่งของขวัญดงักล่ำวแก่
เลขำนกุำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อน ำไปเป็นของรำงวลัให้แก่พนกังำน หรือบริจำคเพื่อกำรกศุลตำมควำมเหมำะสม 

7. ทรัพยำกรบุคคล 

บริษัทจะน ำนโยบำยฉบบันีม้ำใช้เป็นสว่นหนึง่ในกำรบริหำรงำนบคุลำกรของบริษัท ซึง่รวมถึงกำรสรรหำ กำรฝึกอบรม กำร
ประเมินผลงำน กำรให้คำ่ตอบแทนและกำรเลือ่นต ำแหนง่ 

8. กระบวนกำรลงโทษ  

บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบบันีร้วมถึง
ผู้บงัคบับญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรให้ถกูต้อง ซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจำกงำน และ/หรือ พ้นต ำแหนง่ และ/หรือ ตำมข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กำรไมไ่ด้รับรู้ถึง
นโยบำยฉบบันี ้และ/หรือข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ไมส่ำมำรถใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด้  

 

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นฉบับนี  ้คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ เข้ำใจและปฏิบัติตำม เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยของบริษัท ทัง้นีต้ัง้แต ่8 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป 

 
 
 
 

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

                                                                                                                (นำยตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน) 
  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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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.  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. 

3. 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. 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). 
 

6. 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 Self-

Assessment) 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 

  


