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คู่มือมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

บทน า 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน ) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) เป็นหนึ่งในผูน้  ำ ดำ้น
ธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงทัง้ดำ้นควำมมั่นคงและคณุภำพของกำรบรกิำร บรษิัท
มีควำมมุ่งมั่นในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงิน ซึ่งไดแ้ก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่ำซือ้ และบริกำรตรวจสอบขอ้มลูกำรคำ้ 
ไอเอฟเอส มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัท
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรำ้ยแรงของกำรคอรร์ปัชั่นท่ีท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม 

คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น (“คู่มือ”) ฉบบันี ้คือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็น
ส่วนเพิ่มเติมของจรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัท และไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

หลักการและเหตุผล 

 ไอเอฟเอส มีอุดมกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทกุกลุ่มตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษิัท  
 ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทไดล้งนำมเขำ้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น” 
เพื่อแสดงเจตนำรมณแ์ละควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนด
ควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรคอรร์ปัชั่นกับทุกกิจกรรมทำง
ธุรกิจของบรษิัทไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทมีนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) 

2. เพื่อก ำหนดกฎเกณฑ ์และแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิใหบ้รษิัท กรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ที่ของบริษัท ตลอดจน
บุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สำม) ที่ตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับไอเอฟเอส ฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น รวมถึง
ก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำน และกำรก ำกบัดแูล เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

 

ค านิยาม 

การคอรรั์ปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ 
กำรขอ กำรใหห้รือกำรรบัสินบน หรือกำรเรียกรอ้งผลประโยชนเ์พื่อเป็นส่ิงจงูใจ (เช่น กำรใหข้องขวญัหรือกำรบริกำร กำร
ใหเ้งินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด เงินใหกู้ย้ืม รำงวลั ค่ำตอบแทน กำรเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น) เพื่อใหบ้คุคลกระท ำ
อย่ำงหน่ึง อย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตลอดจนกำรใชอ้  ำนำจที่ไดม้ำโดยต ำแหน่ง หนำ้ที่ และ/หรือกำร
ใชข้อ้มลูที่ไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กำรงำนของบริษัทไปกระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเอือ้ประโยชนใ์หก้ับตนเอง และ /หรือ
ผูอ้ื่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น ผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือผลประโยชนใ์ดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/
หรือผูอ้ื่นทั้งทำงตรงและทำงออ้ม รวมถึงกำรกระท ำใดๆ ท่ีขัดหรือแยง้กับหลักจริยธรรม ยกเวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้  
 

ขอบเขต 

หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัทไม่ใหเ้รียกรอ้ง ด ำเนินกำรหรือยอมรบักำรคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทำงตรง หรือทำงออ้ม เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้ัก โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุก
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

บรษิัทคำดหวงัใหบ้รษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทอื่นที่บรษิัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ ตวัแทน และตวักลำงทำงธุรกิจอื่นๆ  ที่มี
ควำมเก่ียวขอ้งหรือกระท ำในนำมบรษิัทปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้
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โครงสร้างองคก์รและความรับผิดชอบ 

 
 

โครงสร้างคณะท างานมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

 

 
 

คณะกรรมกำรบรษิัท

ผูต้รวจสอบภำยใน
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร

เจำ้หนำ้ท่ี

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(มำตรกำรตอ่ตำ้นกำร

คอรร์ปัชั่น)
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัินโยบำย รวมถึงก ำหนดใหม้ีระบบที่
สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนทุกคนของบริษัทไดต้ระหนักดี 
และใหค้วำมส ำคญัของปัญหำที่เกิดจำกกำรคอรร์ปัชั่น  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
➢ สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำร

บริหำรควำมเส่ียงที่เชื่อมโยงกับควำมเส่ียงในอำจเกิดขึน้จำกกำรคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมรดักุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรำฐำนกำร
บญัชีที่รบัรองทั่วไป 

➢ ก ำกับดูแลนโยบำย และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติ
ภำระหนำ้ที่ตำมกฎหมำย และจรยิธรรมที่ก ำหนดไว ้ 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบ กำรส่งเสริม และ
กำรสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น เพื่อส่ือสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวน
ควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบภำยในว่ำจำ้ง (outsourced) มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตัิ อ ำนำจในกำรด ำเนนิกำร 
ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เขำ้ไปก ำกบัติดตำม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบควบคมุที่
มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงจำกกำรคอรร์ปัชั่นท่ีอำจเกิดขึน้ 

5. พนักงาน จะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยนี ้กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนี ้
จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำผิด
และใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบรษิัท 
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แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ไอเอฟเอส จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึก  ในกำรต่อตำ้น 

คอรร์ปัชั่น รวมทัง้จดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในเพื่อป้องกนักำรคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือรบัสินบน ในทกุรูปแบบ  
2. แนวปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบรหิำรงำนบคุคล ตัง้แต่กำรสรรหำหรือ

กำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรใหผ้ลตอบแทน
แก่พนักงำน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่ ส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อน ำไปใชป้ฏิบตัิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัินี ้

3. คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้ริหำรระดบัสงูมีควำมรบัผิดชอบต่อกำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ 
อีกทัง้ยงัใหก้ำรยอมรบัและปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนีด้ว้ย 

4. คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไอเอฟเอสทุกระดบั ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัท โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

5. คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไอเอฟเอสทุกระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่
เขำ้ข่ำยกำรคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทรำบ และให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถำมใหป้รกึษำผูบ้ังคบับัญชำ หรือ
บุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัท ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว ้

6. ไอเอฟเอส จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำน หรือบุคคลอื่นใดที่แจง้เบำะแสหรือหลกัฐำนเรื่องกำร 
คอรร์ัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับไอเอฟเอส รวมถึงพนักงำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผู้
รอ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนกำรคอรร์ปัชั่น ตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรียน 
(Whistleblower Policy) 

7. ผูท้ี่กระท ำกำรคอรร์ปัชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบคุคล 
ซึ่งจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว ้รวมถึงอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้
ผิดกฎหมำยดว้ย 

8. ไอเอฟเอสตระหนึกถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร ่ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกบับคุคลที่ต้องปฏิบตัิหนำ้ที่ที่
เก่ียวขอ้งกบัไอเอฟเอส หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบรษิัทในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่นฉบบันี ้

9. ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
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ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ือ จรรยำบรรณ และ
นโยบำยของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
นโยบำยและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ รวมทัง้ระเบียบ และคู่มือปฏิบตัิงำนของบรษิัท ไอเอฟเอส 
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท ไอเอฟเอส 
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) จะก ำหนดขึน้ต่อไป 

2. เพื่อใหเ้กิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเส่ียงสูงกับกำรเกิดกำรคอรร์ปัชั่น พนักงำนของ
ไอเอฟเอสทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องที่ก ำหนดไวด้งัต่อไปนี ้
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นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง 

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของ และ /
หรือกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
ควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจกำรคำ้ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรที่พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่
แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรพัยสิ์น อุปกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ในทำงกำรเมือง  

 
ไอเอฟเอสมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือนกักำรเมืองมืออำชีพที่สงักัดพรรค

กำรเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง บริษัทจะไม่สนบัสนุนทำงกำรเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือผูส้มคัรรบั
เลือกทำงกำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเอือ้
ประโยชน์ทำงธุรกิจให้กับบริษัท เว้นแต่จะไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและตอ้งเป็นไปตำมบท
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งเท่ำนัน้ และกำรที่พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็น
พนกังำน หรือน ำทรพัยสิ์น อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 

 
แนวปฏิบัติ 

1. พึงหลีกเล่ียงกำรเขำ้ไปรบัหนำ้ที่เป็นตวัแทนพรรคกำรเมืองในกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ หรือเป็นสมำชิกของ
องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือไม่แสดงดว้ยวิธีใดๆ ที่ท  ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจว่ำไอเอฟเอสเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนนุ
ทำงกำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง 

2. พึงหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรเมืองในสถำนท่ีท ำงำนหรือในเวลำท ำงำนอนัอำจท ำใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงควำมคดิ 

3. กรณีที่จะขอรบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทและตอ้งเป็นไปตำมบทกฎหมำยที่ใหก้ระท ำไดจ้ะตอ้ง
ด ำเนินกำร ดงันี ้

a. จดัท ำแผนกำรจดัสรรงบประมำณในส่วนกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
b. ตอ้งก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกหรือคณุสมบตัิของผูร้บัควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

c. ตอ้งก ำหนดหลกัเกณฑ ์Authority Limit ในกำรอนมุตัิเงินใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
d. กรณีเบิกเงินภำยหลงัจำกคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรอนุมตัิแลว้ จะตอ้งมีเอกสำรประกอบกำรเบิก

เงินดงักล่ำว 
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การบริจาคเพือ่การกุศล 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อบริษัท เนื่องจำกกิจกรรมดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรใชจ้่ำยเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรือเสน้ทำงส ำหรบักำรคอรร์ปัชั่น และเพื่อไม่ใหก้ำรบริจำคเพื่อ
กำรกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 
กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคมุไวด้งัต่อไปนี ้

1. กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อ
สนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิหรือเพื่อ
เ ป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำ เนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

2. กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำเป็นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่ำงตอบแทน
ใหก้ับบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่น กำรติดตรำ
สัญญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยชื่อไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรือในส่ือเพื่อกำรประชำสัมพันธ์            
เป็นตน้ 

ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงนิหรือสินทรัพย ์

1. หน่วยงำนท่ีเสนอเรื่องพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบรษิัทและมีงบประมำณที่ไดร้บักำรอนมุตัิแลว้หรือไม่ 
2. ตรวจสอบขอ้มูลประกอบกำรบริจำค เช่น วัตถุประสงคช์ัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงำนที่มีที่อยู่ชัดเจน มีผูดู้แล

รบัผิดชอบ 

3. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรรบับรจิำค (คณะกรรมกำร CSR) น ำเสนอเรื่องต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
เพื่ออนมุตัิ 

4. ฝ่ำยบญัชีจดัท ำใบจำ่ย/ใบส ำคญักำรโอนสินทรพัย ์เพื่อกำรบรจิำค 

5. ฝ่ำยกำรเงินส่งเชค็ใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำม และตดิตำมหลกัฐำนกำรรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 

6. ฝ่ำยบญัชีเก็บขอ้มลูเอกสำรทัง้หมดเขำ้แฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้

 
แนวปฏิบัติ 

1. ก่อนท ำกำรบริจำค ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท  โดย
จ ำนวนเงินหรือส่ิงของที่น ำไปบรจิำคควรมีรำคำเหมำะสมในแต่ละโอกำส 

2. ไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งในกบัหน่วยงำนที่ไดร้บับริจำคที่มีควำมเก่ียวพนักับตนเอง เช่น ครอบครวั ญำติสนิท หรือที่
ตนเป็นเจำ้ของหรือหุน้ส่วน  

3. มีหลกัฐำนอำ้งอิง เช่น ใบเสรจ็ รูปถ่ำยของกิจกรรม  
4. เก็บรกัษำหลกัฐำนกำรใชจ้ำ่ยเพื่อสำมำรถเรียกตรวจสอบได ้
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เงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนุน เป็นวิธีกำรประชำสมัพนัธท์ำงธุรกิจของบริษัททำงหน่ึง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล โดย
อำจกระท ำไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีควำมเส่ียงอยู่เนื่องจำกเป็นกำรจ่ำยเงิน
ส ำหรบักำรบริกำรหรือผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม เงินสนับสนุนยังอำจถูกเชื่อมโยงไปเก่ียวกับกำรติด
สินบน ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑเ์ก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคมุไวด้งัต่อไปนี ้

1. เงินสนับสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำผู้ขอเงินสนับสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดั งกล่ำวจริง และเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่ำง
แทจ้รงิ หรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

2. เงินสนบัสนุนนัน้ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่ำกำรใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น 
กำรใหท้ี่พกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่ำงตอบแทนใหก้บับคุคลใด หรือหน่วยงำน
ใด ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

3. ในกำรเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งท ำจดัท ำใบบนัทึกค ำขอ ระบุชื่อผูร้บัเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์อง
กำรสนับสนุนพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูม้ีอ  ำนำจอนุมัติของบริษัทพิจำรณำอนุมัติตำม
ระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบรษิัท 

ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงนิหรือทรัพยส์ินเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 
1. หน่วยงำนท่ีเสนอเรื่องพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบรษิัทหรือไม่ 
2. พิจำรณำว่ำกำรสนบัสนนุเป็นไปตำมธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 
3. ตรวจสอบขอ้มลูประกอบกำรขอสนบัสนนุ เช่น วตัถปุระสงคช์ดัเจนหรือไม่ มีหน่วยงำนท่ีมีที่อยู่ชดัเจน มีผูด้แูล

รบัผิดชอบ 

4. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งด ำเนนิกำรน ำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อท ำกำรอนมุตัิ 
5. ฝ่ำยบญัชีจดัท ำใบจำ่ย/ใบส ำคญักำรโอนสินทรพัย ์เพื่อกำรสนบัสนนุทำงธุรกจิ 

6. ฝ่ำยกำรเงินส่งเชค็ใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำม และตดิตำมหลกัฐำนกำรรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 

7. ฝ่ำยบญัชีเก็บขอ้มลูเอกสำรทัง้หมดเขำ้แฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้

 
แนวปฏิบัติ 
1. ก่อนกำรสนบัสนุนโครงกำรใดๆ ควรมีกำรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บังคับ

ของบรษิัท  

2. ไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งในกบัหน่วยงำนท่ีไดร้บักำรสนบัสนนุที่มีควำมเก่ียวพนักบัตนเอง เช่น ครอบครวั ญำติสนิท 
หรือที่ตนเป็นเจำ้ของหรือหุน้ส่วน  
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3. ไม่ท ำกำรสนบัสนนุโครงกำรใดๆ ที่อำจท ำใหเ้กิดผลประโยชนส่์วนตน หรือเกิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงโดยไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  

4. เก็บรกัษำหลกัฐำนกำรใชจ้ำ่ยเพื่อสำมำรถเรียกตรวจสอบได ้

 

ของขวัญ คา่บริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ยอื่น 

บรษิัทตระหนกัดีว่ำกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดี กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นส่ิงที่ส  ำคญัที่จะน ำมำซึ่งควำมส ำเรจ็อย่ำง
ต่อเนื่องของบริษัท พนกังำนสำมำรถให ้หรือรบัของขวญั (Gifts) และ/หรือ ค่ำบริกำรตอ้นรบั (Hospitality) และ/หรือในรูป
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (Others) แก่/จำกบคุคลใดๆ ได ้หำกเขำ้เงื่อนไขทกุขอ้ ดงัต่อไปนี ้
 

1. ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งควำมไดเ้ปรียบใดๆ 
ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปล่ียนอย่ำงชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรช่วยเหลือ
หรือผลประโยชน ์ 

2. เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
3. เป็นกำรใหใ้นนำมบรษิัท ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน 
4. ไม่เป็นของขวญัที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก ำนลั) 
5. เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์เช่น กำรใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือ

เป็นธรรมเนียมปกติ 
6. ประเภทและมลูค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบใหถ้กูตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีที่บรษิัทอยู่ระหว่ำงจดัใหม้ี

กำรประกวดรำคำ พนกังำนจะตอ้งไม่รบัของขวญั หรือค่ำบรกิำรตอ้นรบัจำกบรษิัทที่เขำ้รว่มกำรประกวดรำคำนัน้ ๆ 
7. ไม่เป็นกำรติดสินบนเจำ้หนำ้ที่รฐั และ/หรือกำรคอรปัชั่นระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน 
8. เป็นกำรใหอ้ย่ำงเปิดเผยไม่ปกปิด  
9. ส ำหรบักำรใชจ้่ำยเพื่อกำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจ และกำรใขจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมสญัญำทำง

ธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรบัได ้แต่ตอ้งใขจ้่ำยอย่ำงสมเหตสุมผล 
                                                                                     

ขั้นตอนกระบวนการในการใหห้รือรับของขวัญ 

1. หน่วยงำนท่ีเสนอเรื่องพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบรษิัทหรือไม่ 
2. พิจำรณำควำมเหมำะสมดำ้นปรมิำณและค ำนวนเป็นจ ำนวนเงินว่ำมคีวำมเหมำะสมหรือไม่ 
3. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งด ำเนนิกำรน ำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อท ำกำรอนมุตัิ 
4. ฝ่ำยบญัชีตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรท ำใบส ำคญัจำ่ย 

5. ฝ่ำยกำรเงินส่งเชค็ใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำม และตดิตำมหลกัฐำนกำรรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 
6. ฝ่ำยบญัชีเก็บขอ้มลูเอกสำรทัง้หมดเขำ้แฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้
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แนวปฏิบัติ 

1. ก่อนกำรรบัหรือใหข้องขวญั ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

โดยส่ิงของหรือของขวญัที่ใหแ้ก่กนัควรมีรำคำไม่มำกนกัและเหมำะสมในแต่ละโอกำส 

2. ไม่รบัหรือใหข้องขวญั/ของที่ระลกึในรูปเงินสด เซค็ พนัธบตัร หุน้ ทองค ำ อญัมณี อสงัหำรมิทรพัย ์หรือส่ิงของ
ท ำนองเดียวกนั 

3. ไม่รบัหรือใหข้องขวญั/ของที่ระลกึที่อำจท ำใหเ้กิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจอยำ่งใดอย่ำงหน่ึงโดยไมเ่ป็นธรรมใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่  

4. เก็บรกัษำหลกัฐำนกำรใชจ้ำ่ยเพื่อสำมำรถเรียกตรวจสอบได ้

 

การรับส่วนลดจากคู่ค้า 

 กำรรบัส่วนลดจำกคู่คำ้ทั้งในรูปตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่มีมลูค่ำ ควรเป็นไปตำมหลักปฏิบัติทำงธุรกิจปกติ 
โดยไม่มีวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่ไม่เหมำะสม 

 
บริษัทและบุคคลทีม่ีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

บริษัทและบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ใหห้มำยควำมรวมถึงบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และพนักงำน ผูบ้ริหำร คณะกรรมกำร ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทัง้ที่เป็นรูป
บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือ องคก์ร หน่วยงำนใด ๆ ซึ่งจะตอ้งมุ่งมั่น ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์เป็นธรรม 
โปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

 
การกู้ และการให้กู้ยืม การก่อภาระผูกพัน 

บริษัทไดก้ ำหนดขัน้ตอนและนโยบำยกำรกูย้ืม/กำรใหกู้ย้ืมเงิน และ กำรก่อภำระผูกพนัระหว่ำงบรษิัทกบั
บุคคลอื่นใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัทและสอดคลอ้งกับกรอบรำยกำรระหว่ำงกันที่ไดร้บัอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท กำรคิดผลประโยชนห์รือดอกเบีย้ระหว่ำงกันควรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมนโยบำยของ
บรษิัท 

บริษัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรบัเสนอหรือใหผ้ลประโยชนท์ำงกำรเงินหรือผลประโยชนอ์ื่ นใดแก่ผูใ้ดหรือ
หน่วยงำนใด เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสญัญำกูเ้งิน หรือใหกู้เ้งิน หรือท ำใหเ้กิดหรือหมดไปซึ่งภำระผกูพนับรษิัทที่ไม่ชอบดว้ย
กฎหมำยหรือจรยิธรรมที่ดี 
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การจัดซือ้ จัดจ้างท่ัวไป 

กำรจดัซือ้ทรพัยส์นิ/วสัดสุ  ำนกังำน รวมทัง้กำรจดัจำ้งอ่ืนในกำรใหบ้รกิำร ทกุครัง้ตอ้งน ำเสนอให้
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนอนมุตัิและควรระบวุตัถปุระสงคข์องกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง ในกำรอนมุตัิใหเ้ป็นตำมอ ำนำจ
ด ำเนินกำรของบรษิัท กำรจดัซือ้/จดัจำ้งที่มีมลูค่ำสงูควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผูข้ำย/ผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นดว้ย 
และปฏิบตัิดว้ยควำมโปรง่ใสเป็นธรรมต่อทกุฝ่ำย 

บรษิัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรบั เสนอหรือให ้ผลประโยชนท์ำงกำรเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูข้ำย
หรือผูใ้หบ้รกิำร เพื่อที่จะรบัทรพัยส์ินหรือวสัดอุปุกรณท์ี่มีสภำพหรือคณุสมบตัิไม่ไดม้ำตรฐำนและไม่ตรงตำมใบสั่ง
ซือ้หรือเพื่อที่จะรบักำรบรกิำรที่ไม่มีคณุภำพและไม่ตรงตำมขอ้ตกลง ในกรณีที่พบเหตกุำรณด์งักลำ่วใหแ้จง้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที และหำทำงแกไ้ขรว่มกนัรวมทัง้ พิจำรณำไม่รบัหรือชะลอกำรรบัดงักลำ่ว หำกจะท ำ
ใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บรษิัทหรือคู่สญัญำ 

 
แนวปฏิบัติ 

1. ในกำรจดัซือ้ จดัจำ้งตอ้งผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบียบวิธีกำรและกระบวนกำรสรรหำจำกหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ
โดยใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจด ำเนินกำร 

2. ไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งในกำรจดัหำกับคู่สัญญำที่มีควำมเก่ียวพันกับตนเอง เช่น ครอบครวั ญำติสนิท หรือที่ตน
เป็นเจำ้ของหรือหุน้ส่วน  

3. ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้รำบอนัเนื่องมำจำกกำรจดัหำเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ้ื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  
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การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม 

 บริษัทจะน ำนโยบำยฉบับนี ้มำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนบุคลำกรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำรสรรหำ                  
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหค้่ำตอบแทนและกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้บริหำรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment)              
ซึ่งครอบคลมุควำมเส่ียงอำจเกดิจำกกำรหรือกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสม ่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงที่ใชอ้ยู่
ใหม้ีควำมเหมำะสมที่จะป้องกนัควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได  ้

 

ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

 สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียนซึง่มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
 

วัตถุประสงค ์

นโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียน จดัท ำขึน้เพื่อก ำหนดใหม้ีกลไกส ำหรบับคุคลในองคก์รของ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ในกำรยื่นขอ้รอ้งเรียน หรือ

รำยงำนถึงขอ้กงัวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เก่ียวกบัพฤติกรรมใดๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมผิดจรยิธรรม หรือ

อำจก่อใหเ้กิดกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรประพฤติไม่เหมำะสมทำงกำรเงินหรือกำรฉอ้โกง หรือสำมำรถรำยงำนเมื่อพบเห็น

กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือกำรกระท ำผิดต่อนโยบำยบรษิัท  

จุดมุ่งหมำยของนโยบำยนีค้ือ เพื่อท ำให้พนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นเกิดควำมมั่นใจว่ำ ขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้ับ             

กำรตอบสนองอย่ำงจริงจัง ข้อมูลกำรเปิดเผยตัวตนของพนักงำนและผู้มีส่วนไดเ้สียอื่น จะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ                   

ขัน้สงูสดุ และไม่ตอ้งหวั่นเกรงต่อกำรตอบโต ้หรือกำรกระท ำใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น อำจถูกแกแ้คน้ หรืออำจถกูข่มขู่ ทัง้นี ้              

เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น สำมำรถยื่นขอ้รอ้งเรียน หรือรำยงำนขอ้กงัวลใจของตนได ้

นโยบำยนีใ้หสิ้ทธิกับบุคคลในองคก์รของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนประจ ำ พนักงำนที่ไดร้ับ                

กำรว่ำจำ้งตำมสญัญำ รวมถึงพนกังำนชั่วครำว และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”) 
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การรักษาความลับของข้อมูล 

บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนอย่ำงสมเหตสุมผล เพื่อที่จะปกป้องและใหค้วำมคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรียน  

ทุกขอ้รอ้งเรียนจะถูกเก็บเป็นควำมลับ กำรสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกด ำเนินกำรไปในลักษณะที่เป็นควำมลับ ดังนั้น

ข้อมูลจะถูกเปิดเผยได้เฉพำะเมื่อมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรสอบสวน หรือเมื่อมีกำรรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับ                           

ขอ้รอ้งเรียน หรือกำรใหค้วำมรว่มมือใดๆที่เป็นประโยชนใ์นทำงกฎหมำย  

ผู้รอ้งเรียนคนใดที่ยื่นข้อรอ้งเรียนโดยสุจริตใจไม่ควรหวั่นเกรงต่อกำรตอบโต ้หรือกำรกระท ำใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น                    

กำรแกแ้คน้ หรือกำรข่มขู่ เป็นตน้ 

ขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

รำยละเอียดเก่ียวกบัวิธีกำรยื่นขอ้รอ้งเรียนและขัน้ตอนกำรตรวจสอบ มีดงัต่อไปนี ้ 

(ก) วิธีการย่ืนข้อร้องเรียน 

1) ผูร้อ้งเรียนสำมำรถยื่นขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง ดว้ยวำจำ หรือลำยลกัษณอ์กัษร ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ อำทิ เช่น จดหมำย อีเมลล ์(E-Mail) หรือโทรศพัท ์หรือโดยไม่ระบุชื่อ  (Anonymous Mail) ผ่ำน

ช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร (Internal Mail) หรือช่องทำงกำรส่ือสำรทั่วไป (General Mail)  

2) ผูร้อ้งเรียนสำมำรถยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ไดด้งัต่อไปนี ้

ต าแหน่ง อีเมลล ์
ก) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร    leyyen.tan@ifscapthai.com 
ข) เลขำนกุำรบรษิัท  guntapon.k@ifscapthai.com 
ค) หัวหน้ำฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำร และก ำกับกำร

ปฏิบตัิตำมกฏเกณฑ ์ 
guntapon.k@ifscapthai.com 

ง) หวัหนำ้ฝ่ำยบคุคลและธุรกำร  yutthachai.s@ ifscapthai.com 

3) หำกขอ้รอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกับผูร้บัขอ้รอ้งเรียนขำ้งตน้ ผูร้อ้งเรียนอำจยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ทำงจดหมำยถึงบคุคลและที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้ 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
               บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

      1168/55 ชัน้ 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

4) หำกข้อรอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทำงกำรเงินหรือกำรฉ้อโกง (อันเกิดจำก เช่น              

กำรบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุธ กำรควบคุมบญัชีภำยใน  หรือประเด็นต่ำงๆที่ตรวจพบจำกกำร

ตรวจสอบ) ผูร้อ้งเรียนอำจยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง 
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(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1) ก่อนที่ผู้รับข้อรอ้งเรียนจะด ำเนินกำรภำยใตน้โยบำยกำรแจ้งกำรกระท ำผิดและให้ควำมคุม้ครอง             

ผูร้อ้งเรียน ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งใหค้  ำยืนยนัต่อพนกังำนผูร้อ้งเรียนว่ำจะไม่เปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรียน 

2) หลังจำกที่ผู้รับข้อร้องเรียนได้ให้ค  ำยืนยันต่อผู้ร ้องเรียนแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องจดบันทึก                         

ขอ้รอ้งเรียนจำกผูร้อ้งเรียน เพื่อเป็นกำรรกัษำควำมลบั และไม่เปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรียน ขอ้รอ้งเรียน

นัน้จะไดร้บัควำมคุม้ครองภำยใตก้ำรดแูลของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

3) กรณีเป็นขอ้รอ้งเรียนจำกผูท้ี่ไม่ระบุชื่อ กำรสอบสวนเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียนนั้นจะถูกด ำเนินกำรไปตำม

หลกัฐำนของขอ้มลูหรือเอกสำรท่ีมีอยู่เท่ำนัน้ หำกหลักฐำนของขอ้มลูหรือเอกสำรที่ไดร้บัยงัไม่เพียงพอ 

อำจเป็นผลท ำใหก้ำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนกำรสอบสวนไม่สำมำรถกระท ำได ้หรืออำจท ำไดไ้ม่ดีเท่ำที่ควร 

4) ผูท้ี่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งแจง้ต่อหวัหนำ้ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขำนุกำร และก ำกับกำรปฏิบตัิตำม

กฏเกณฑ ์โดยทันที ว่ำได้มีขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อรอ้งเรียนที่เกิดขึน้ทั้งหมด               

ที่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียน และผูท้ี่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน

จะตอ้งแจง้ต่อหวัหนำ้ฝ่ำยบุคคลและธุรกำร หรือเลขำนุกำรบริษัทว่ำไดม้ีกำรรอ้งเรียนเกิดขึน้ ยกเวน้          

ขอ้รอ้งเรียนนัน้จะเก่ียวขอ้งกบับคุคลในฝ่ำยบคุคลและธุรกำร หรือเลขำนกุำรบรษิัท 

5) ผู้ที่ไดร้ับข้อรอ้งเรียน ควรปรึกษำกับประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร (อย่ำงไรก็ตำม หำกข้อรอ้งเรียนนั้น

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทำงกำรเงินหรือกำรฉอ้โกงของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ผูท้ี่ไดร้บั

ขอ้รอ้งเรียนควรปรกึษำกบัประธำนกรรมกำรตรวจสอบแทน) ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดย 

ก) แต่งตัง้ทีมสอบสวนเพื่อตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจรงิของขอ้รอ้งเรียน 

ข) ก ำกบัดแูลและติดตำมควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรโดยทมีสอบสวนท่ีแต่งตัง้ขึน้ 

ค) ก ำหนดแผนที่จะใชใ้นกำรปฎิบตังิำน 

6) เมื่อเสร็จสิน้กำรสอบสวนและกำรประเมินผลแลว้ ทีมสอบสวนจะตอ้งรำยงำนต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่

บริหำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่ ไม่เหมำะสม

ทำงกำรเงินหรือกำรฉ้อโกงของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือข้อรอ้งเรียนนั้นเก่ียวข้องโดยตรงกับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ) ถึงผลกำรสอบสวนและผลสรุป ค ำแนะน ำใหม้ีกำรประพฤติหรือปฏิบตัิตำม

แผนที่ก ำหนด (ตำมควำมเหมำะสม) รวมถึงค ำแนะน ำเก่ียวกับบทลงโทษและมำตรำกำรแกไ้ขปัญหำ

เพื่อปรบัปรุงใหม้ีควำมเหมำะสมต่อไป (ถำ้มี) 

7) ค ำตัดสิน หรือกำรสั่งกำรโดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละขอ้

รอ้งเรียนควรจะด ำเนินกำรไปตำมควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี ทัง้นี ้หำกมีควำมจ ำเป็น ประธำน 

เจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำจน ำผลของกำรตัดสินใจเขำ้หำรือในที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิและน ำไปสู่กำรปฏิบตัิ 
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8) พนกังำนผูย้ื่นขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัรำยงำนใหท้รำบถึงผลของกำรสอบสวน 

9) วิธีกำรที่มีเหตุผลและมีควำมจ ำเป็นจะถูกน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงแนวทำงปฏิบัติต่อไป (ถ้ำจ ำเป็น)                

เพื่อป้องกนัพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่จะเกิดขึน้ในอนำคต หรือเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรฝ่ำฝืนนโยบำย

บรษิัทเพิ่มมำกขึน้ 

 
การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรท ำหนำ้ที่ดแูลใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่
มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำย มีควำมเท่ำเที ยมกันและ
น่ำเชื่อถือ คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินเป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้และบุคคลภำยนอกใหค้วำมส ำคญั คณะกรรมกำรจึงควร
มั่นใจว่ำ ขอ้มลูที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระ  

 

การสื่อสาร 

▪ พนักงาน 

 พนักงำนทุกคนในบริษัทจะไดร้บักำรส่ือสำรใหร้บัทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น รวมถึงกำรจัดใหม้ีกำร
อบรมใหก้ับผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อใหต้ระหนึกถึงควำมส ำคัญของนโยบำยฉบับนี ้นโยบำยต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่นรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข เพิ่มเติมจะแสดงไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท  

▪ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 บริษัทจะส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจในกำร
ควบคุม ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินคำ้ /ผูใ้หบ้ริกำร ตลอดจนบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งทรำบ ตัง้แต่เริ่มตน้
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจและในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม โดยผ่ำนทำงบอรด์ประชำสมัพนัธ ์แผ่นพบั Website รำยงำน
ประจ ำปีหรือวิธีกำรอื่นๆ ทัง้นี ้บรษิัทสนบัสนนุใหต้วัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้รกิำร และบคุคลอื่น
ที่เก่ียวขอ้งยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับรษิัท 

การติดตามและทบทวน 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรของบริษัทจะทบทวนคู่มือฉบับนี ้และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง รวมทั้งก ำกับ และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบับนีไ้ปปฏิบตัิ
และใหค้  ำแนะน ำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกตอ้งมีกำรปรบัปรุงใดๆ ตอ้งด ำเนินกำรโดยเรว็ที่สดุ  
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บทลงโทษ 

บรษิัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมคู่มือฉบบันีร้วมถึง
ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด  ำเนินกำรจดักำรใหถู้กตอ้ง ซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ใหอ้อกจำกงำน และ/หรือ พน้ต ำแหน่ง และ/หรือ ตำมขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง กำรไม่ไดร้บัรูถ้ึง
นโยบำยฉบบันี ้และ/หรือขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด ้ 

 
แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการคอรรั์ปช่ัน  

1. การก าหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรก ำกับดูแล กิจกำรที่ดีใน
ทุกระดับ โดยครอบคลุมกำรก ำหนดบทบำทควำมรบัผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอรร์ปัชั่น 
และก ำหนดหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน  ปฏิบตัิ
หนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต รวมถึงจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับกรณีคอรร์ปัชั่น อย่ำง
เหมำะสม โดยผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง  

2. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอรรั์ปชั่น มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อ
บ่งชีค้วำมเส่ียงดำ้นกำรคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

3. การก าหนดกิจกรรมการควบคุม มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรควบคุมภำยในและ กำรปฏิบตัิตำม
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อบริหำรจดักำรเก่ียวกับ ควำมเส่ียงดำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 
โดยมีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน เช่น สอบทำนควำม  เหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งปรบัปรุงกฎ  ระเบียบ ขอ้บังคับ และค ำสั่งต่ำง ๆ ของ
บรษิัทใหร้ดักมุยิ่งขึน้ เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนัและคน้หำกำรคอรร์ปัชั่นไดอ้ย่ำงทนัท่วงที  

4. การสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งกำรส่ือสำรภำยนอกองคก์ร มุ่งเน้น ควำมส ำคัญของ
กระบวนกำรส่ือสำร และกำรบรหิำรบคุลำกรเพื่อปลกูฝัง ถ่ำยทอด และเสรมิสรำ้ง จรยิธรรม และจรรยำบรรณ 
และสรำ้งควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร ควำมเส่ียง และกำรควบคมุ
ภำยในเพื่อป้องกนักำรคอรร์ปัชั่น  

5. การด าเนินการติดตาม มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมิน  ควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญั และสนบัสนุนใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช ้
เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงต่อเนื่อง 
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