คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บทนา
บริษั ท ไอเอฟเอส แคปปิ ต อล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน ) (“บริษั ท ” หรื อ “ไอเอฟเอส ”) เป็ น หนึ่ ง ในผู้นำ
ด้ำนธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ ด้ำนควำมมั่นคงและคุณภำพของกำรบริกำร
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน ซึ่งได้แก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่ำซือ้ และบริกำรตรวจสอบข้อมูล
กำรค้ำ ไอเอฟเอส มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ำยแรงของกำรคอร์รปั ชั่นที่ทำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและ
เป็ นธรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น (“คู่มือ”) ฉบับนี ้ คือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ ยังเป็ น
ส่วนเพิ่มเติมของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท

หลักการและเหตุผล
ไอเอฟเอส มีอุดมกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงนำมเข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น”
เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรกำหนด
ควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทำง
ธุรกิจของบริษัทไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงสิน้ เชิง (Zero-Tolerance Policy)
2. เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้บริษัท กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ตลอดจน
บุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สำม) ที่ตอ้ งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับไอเอฟเอส ฝ่ ำฝื นกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น รวมถึง
กำหนดขัน้ ตอนกำรสอบทำน และกำรกำกับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้

คานิยาม
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ กำรให้คำมั่นสัญญำ
กำรขอ กำรให้หรือกำรรับสินบน หรือกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจ (เช่น กำรให้ของขวัญหรือกำรบริกำร
กำรให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด เงินให้กยู้ ืม รำงวัล ค่ำตอบแทน กำรเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ) เพื่อให้บุคคล
กระทำอย่ำงหนึ่ง อย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนกำรใช้อำนำจที่ได้มำโดยตำแหน่ง หน้ำที่ และ/
หรือกำรใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนของบริษัทไปกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเอือ้ ประโยชน์ให้กับตนเอง
และ/หรือผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่
ตนเอง และ/หรือผูอ้ ื่นทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรกระทำใดๆ ที่ขดั หรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็ นกรณีท่ี
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้

ขอบเขต
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ
ทั้งทำงตรง หรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู จ้ ัก โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
บริษัทคำดหวังให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุม ตัวแทน และตัวกลำงทำงธุรกิจอื่น ๆ
ที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือกระทำในนำมบริษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้
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โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ
โครงสร้างคณะทางานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(มำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชั่น)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ผูต้ รวจสอบภำยใน

เจ้ำหน้ำที่
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำย รวมถึงกำหนดให้มีระบบ
ที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำพนักงำนทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี
และให้ควำมสำคัญของปั ญหำที่เกิดจำกกำรคอร์รปั ชั่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
➢ สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงในอำจเกิดขึน้ จำกกำรคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ
กำรดำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมมำตรำฐำนกำร
บัญชีท่รี บั รองทั่วไป
➢ ก ำกั บ ดู แ ลนโยบำย และมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรคอร์ร ัป ชั่ น เพื่ อ ให้ม่ ั น ใจว่ ำ บริ ษั ท ได้ป ฏิ บั ติ
ภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย และจริยธรรมที่กำหนดไว้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบ กำรส่งเสริม และ
กำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวน
ควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำ งๆ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ กำรเปลี่ ยนแปลงของธุร กิจ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
4. ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำจ้ำง (outsourced) มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิ อำนำจในกำรดำเนินกำร
ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เข้ำไปกำกับติดตำม เพื่อให้ม่นั ใจว่ำมีระบบควบคุม
ที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงจำกกำรคอร์รปั ชั่นที่อำจเกิดขึน้
5. พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยนี ้ กรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี ้
จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้ตำมนโยบำยและขัน้ ตอนกำรแจ้ง
กำรกระทำผิดและให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblowing Policy & Procedures) ของบริษัท
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แนวทางการปฏิบัติ
1. ไอเอฟเอส จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึก ในกำรต่อต้ำน
คอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น กำรให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้ แต่กำรสรรหำหรือ
กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรให้ผลตอบแทน
แก่ พ นั ก งำน โดยก ำหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำทุ ก ระดั บ มี ห น้ ำ ที่ สื่ อ สำรท ำควำมเข้ ำ ใจกั บ พนั ก งำน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เพื่อนำไปใช้ปฏิบตั ิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ินี ้
3. คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรนำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนีไ้ ปปฏิบตั ิ
อีกทัง้ ยังให้กำรยอมรับและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนีด้ ว้ ย
4. คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนไอเอฟเอสทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
5. คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนไอเอฟเอสทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำ
ที่เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชั่นที่เกี่ ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
บุ ค คลที่ ก ำหนดให้ท ำหน้ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณของบริ ษั ท
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
6. ไอเอฟเอส จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเรื่อง
กำร คอร์รปั ชั่น ที่เกี่ยวข้องกับไอเอฟเอส รวมถึงพนักงำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระทำ โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครอง
ผู้ร ้อ งเรี ย น หรื อ ผู้ท่ี ใ ห้ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรรำยงำนกำรคอร์รัป ชั่ น ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นนโยบำยกำรรับ
ข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)
7. ผูท้ ่ีกระทำกำรคอร์รปั ชั่น ถือเป็ นกำรกระทำผิดตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ซึ่งจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้
ผิดกฎหมำยด้วย
8. ไอเอฟเอสตระหนึกถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับไอเอฟเอส หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชั่นฉบับนี ้
9. ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิ บั ติ แ ละมำตรกำรด ำเนิ น งำนอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ
กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรดำเนินธุรกิจ
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ข้อกาหนดในการดาเนินการ
1. กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในคูม่ ือ จรรยำบรรณ และ
นโยบำยของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ รวมทัง้ ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงำนของบริษัท ไอเอฟเอส
แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท ไอเอฟเอส
แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จะกำหนดขึน้ ต่อไป
2. เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรคอร์รปั ชั่น พนักงำนของ
ไอเอฟเอสทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
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นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิ่งของ และ/
หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่
แอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใด ๆ
ในทำงกำรเมือง
ไอเอฟเอสมีนโยบำยดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นกลำง ไม่ฝักใฝ่ ทำงกำรเมืองหรือนักกำรเมืองมืออำชีพที่สงั กัดพรรค
กำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือผูส้ มัครรับ
เลื อ กทำงกำรเมือ งใดๆ ไปเพื่ อ เป็ น กำรช่วยเหลื อ ทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมี วัตถุป ระสง ค์เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์ทำงธุรกิจให้กับบริษัท เว้นแต่จะได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและต้องเป็ นไปตำมบท
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเท่ำนัน้ และกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็ น
พนักงำน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง
แนวปฏิบัติ
1. พึงหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปรับหน้ำที่เป็ นตัวแทนพรรคกำรเมืองในกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ หรือเป็ นสมำชิกของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่แสดงด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผอู้ ื่ นเข้ำใจว่ำไอเอฟเอสเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
ทำงกำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง
2. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเมืองในสถำนที่ทำงำนหรือในเวลำทำงำนอันอำจทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงควำมคิด
3. กรณีท่จี ะขอรับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทและต้องเป็ นไปตำมบทกฎหมำยที่ให้กระทำได้จะต้อง
ดำเนินกำร ดังนี ้
a. จัดทำแผนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
b. ต้องกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหรือคุณสมบัติของผูร้ บั ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง
c. ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ Authority Limit ในกำรอนุมตั ิเงินให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง
d. กรณี เบิกเงินภำยหลังจำกคณะกรรมกำรบริษั ทมีกำรอนุมัติแ ล้ว จะต้องมีเอกสำรประกอบกำร
เบิกเงินดังกล่ำว
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การบริจาคเพือ่ การกุศล
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล อำจทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอำจจะใช้เป็ นข้ออ้ำงหรือเส้นทำงสำหรับกำรคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้กำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรบริจำคเพื่ อกำรกุ ศ ล
กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. กำรบริจ ำคนั้น ต้อ งพิ สูจ น์ได้ว่ ำ มี กิ จ กรรมตำมโครงกำรเพื่ อ กำรกุศ ลดัง กล่ ำ วจริง และมี ก ำรด ำเนิ น กำร
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริงหรือ
เพื่ อ เป็ นไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
2. กำรบริจำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำเป็ นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน
ให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป เช่น กำรติดตรำ
สัญญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยชื่อไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรือในสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
เป็ นต้น
ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงินหรือสินทรัพย์
1. หน่วยงำนที่เสนอเรื่องพิจำรณำว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัทและมีงบประมำณที่ได้รบั กำรอนุมตั ิแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรบริจำค เช่น วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงำนที่มีท่ีอยู่ชัดเจน มีผูด้ ูแล
รับผิดชอบ
3. หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรับบริจำค (คณะกรรมกำร CSR) นำเสนอเรื่องต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เพื่ออนุมตั ิ
4. ฝ่ ำยบัญชีจดั ทำใบจ่ำย/ใบสำคัญกำรโอนสินทรัพย์ เพื่อกำรบริจำค
5. ฝ่ ำยกำรเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอำนำจลงนำม และติดตำมหลักฐำนกำรรับเงินที่ถกู ต้อง
6. ฝ่ ำยบัญชีเก็บข้อมูลเอกสำรทัง้ หมดเข้ำแฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวปฏิบต
ั ิ
1. ก่อนทำกำรบริจำค ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดย
จำนวนเงินหรือสิ่งของที่นำไปบริจำคควรมีรำคำเหมำะสมในแต่ละโอกำส
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกับหน่วยงำนที่ได้รบั บริจำคที่มีควำมเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญำติสนิท หรือที่
ตนเป็ นเจ้ำของหรือหุน้ ส่วน
3. มีหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น ใบเสร็จ รูปถ่ำยของกิจกรรม
4. เก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จำ่ ยเพื่อสำมำรถเรียกตรวจสอบได้
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เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน เป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจของบริษัททำงหนึ่ง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล
โดยอำจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีควำมเสี่ยงอยู่เนื่องจำกเป็ นกำร
จ่ำยเงินสำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ท่ยี ำกต่อกำรวัดผลและติดตำม เงินสนับสนุนยังอำจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับกำร
ติดสินบน ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียด
กำรควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. เงิ น สนับ สนุ น นั้น ต้อ งพิ สูจ น์ไ ด้ว่ ำ ผู้ข อเงิ น สนับ สนุ น ได้ท ำกิ จ กรรมตำมโครงกำรดัง กล่ ำ วจริ ง และเป็ น
กำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
2. เงินสนับสนุนนัน้ ต้องพิสจู น์ได้ว่ำกำรให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น
กำรให้ท่พี กั และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงำน
ใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคณ
ุ ตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
3. ในกำรเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องทำจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุช่ือผูร้ บั เงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของ
กำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูม้ ีอำนำจอนุมัติของบริษัทพิจำรณำอนุมัติ ตำม
ระดับอำนำจอนุมตั ิของบริษัท
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
1. หน่วยงำนที่เสนอเรื่องพิจำรณำว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัทหรือไม่
2. พิจำรณำว่ำกำรสนับสนุนเป็ นไปตำมธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่
3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรขอสนับสนุน เช่น วัตถุประสงค์ชดั เจนหรือไม่ มีหน่วยงำนที่มีท่อี ยู่ชดั เจน มีผดู้ แู ล
รับผิดชอบ
4. หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกำรนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อทำกำรอนุมตั ิ
5. ฝ่ ำยบัญชีจดั ทำใบจ่ำย/ใบสำคัญกำรโอนสินทรัพย์ เพื่อกำรสนับสนุนทำงธุรกิจ
6. ฝ่ ำยกำรเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอำนำจลงนำม และติดตำมหลักฐำนกำรรับเงินที่ถกู ต้อง
7. ฝ่ ำยบัญชีเก็บข้อมูลเอกสำรทัง้ หมดเข้ำแฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวปฏิบัติ
1. ก่อนกำรสนับสนุนโครงกำรใดๆ ควรมีกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบตั ิถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของบริษัท
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกับหน่วยงำนที่ได้รบั กำรสนับสนุนที่มีควำมเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญำติสนิท
หรือที่ตนเป็ นเจ้ำของหรือหุน้ ส่วน
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3. ไม่ทำกำรสนับสนุนโครงกำรใดๆ ที่อำจทำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน หรือเกิดอิทธิพลในกำรตัดสินใจอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
4. เก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จำ่ ยเพื่อสำมำรถเรียกตรวจสอบได้

ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ ยอื่น
บริษัทตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ี กับพันธมิตรทำงธุรกิจเป็ นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมำซึ่งควำมสำเร็จอย่ำง
ต่อเนื่องของบริษัท พนักงำนสำมำรถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่ำบริกำรต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป
ค่ำใช้จ่ำยอื่น (Others) แก่/จำกบุคคลใดๆ ได้ หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตัง้ ใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบใด ๆ
ผ่ำนกำรกระทำไม่เหมำะสม หรือเป็ นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรช่วยเหลือ
หรือผลประโยชน์
2. เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นกำรให้ในนำมบริษัท ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน
4. ไม่เป็ นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
5. เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุษจีน หรือปี ใหม่ ซึ่งถือ
เป็ นธรรมเนียมปกติ
6. ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถกู ต้องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีท่บี ริษัทอยู่ระหว่ำงจัดให้มี
กำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้องไม่รบั ของขวัญ หรือค่ำบริกำรต้อนรับจำกบริษัทที่เข้ำร่วมกำรประกวดรำคำนัน้ ๆ
7. ไม่เป็ นกำรติดสินบนเจ้ำหน้ำที่รฐั และ/หรือกำรคอรัปชั่นระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน
8. เป็ นกำรให้อย่ำงเปิ ดเผยไม่ปกปิ ด
9. สำหรับกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรเลีย้ งรับรองทำงธุรกิจ และกำรใข้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำทำง
ธุรกิจเป็ นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งใข้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล
ขั้นตอนกระบวนการในการให้หรือรับของขวัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยงำนที่เสนอเรื่องพิจำรณำว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัทหรือไม่
พิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนปริมำณและคำนวนเป็ นจำนวนเงินว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่
หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกำรนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อทำกำรอนุมตั ิ
ฝ่ ำยบัญชีตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรทำใบสำคัญจ่ำย
ฝ่ ำยกำรเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอำนำจลงนำม และติดตำมหลักฐำนกำรรับเงินที่ถกู ต้อง
ฝ่ ำยบัญชีเก็บข้อมูลเอกสำรทัง้ หมดเข้ำแฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
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แนวปฏิบัติ
1. อนุญำตให้พนักงำนรับหรือให้ของขวัญ เช่น ไดอำรี่ ปำกกำ ปฏิทิน และของขวัญอื่นที่มีตรำบริษัท กระเช้ำ
ของขวัญ อำหำร เป็ นต้น
2. ห้ำมพนักงำนรับหรือให้ของขวัญ ดังต่อไปนี ้
▪ เงินสด
▪ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด: เช็คของขวัญ บัตรกำนัล พันธบัตร หุน้ ทองคำ เครื่องประดับ ทรัพย์สิน
หรือสิ่งของเทียบเท่ำ
3. มูลค่ำของขวัญที่ให้หรือรับไม่เกินจำนวน 5,000 บำท
4. ให้พนักงำนแจ้งหัวหน้ำฝ่ ำยของตนรับทรำบกำรรับของขวัญทุกชิน้ และให้แจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มของขวัญ
พร้อมทั้งนำส่งของขวัญให้แก่เลขำนุกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิหรือตัดสินใจตำมควำมเหมำะสม เพื่อนำไปจับสลำกหรือมอบให้พนักงำนผูน้ นั้ เก็บไว้เอง

การรับส่วนลดจากคู่ค้า
กำรรับส่วนลดจำกคู่คำ้ ทั้งในรู ปตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมลู ค่ำ ควรเป็ นไปตำมหลักปฏิบัติทำงธุรกิจปกติ
โดยไม่มีวตั ถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม

บริษัทและบุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บริษัทและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ให้หมำยควำมรวมถึงบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) และพนักงำน ผูบ้ ริหำร คณะกรรมกำร ลูกค้ำ คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ ที่เป็ นรูปบุคคลธรรมดำ
นิติบุคคล หรือ องค์กร หน่วยงำนใด ๆ ซึ่งจะต้องมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็ นธรรม โปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้

การกู้ และการให้กู้ยืม การก่อภาระผูกพัน
บริษัทได้กำหนดขัน้ ตอนและนโยบำยกำรกูย้ ืม/กำรให้กยู้ ืมเงิน และ กำรก่อภำระผูกพันระหว่ำงบริษัทกับบุคคล
อื่นให้เป็ นไปตำมอำนำจดำเนินกำรของบริษัทและสอดคล้องกับกรอบรำยกำรระหว่ำงกันที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษัท กำรคิดผลประโยชน์หรือดอกเบีย้ ระหว่ำงกันควรเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมตำมนโยบำยของบริษัท
บริษัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับเสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผใู้ ดหรือหน่วยงำน
ใด เพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำกูเ้ งิน หรือให้กูเ้ งิน หรือทำให้เกิดหรือหมดไปซึ่งภำระผูกพันบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือ
จริยธรรมที่ดี
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การจัดซือ้ จัดจ้างทั่วไป
กำรจัดซือ้ ทรัพย์สิน/วัสดุสำนักงำน รวมทัง้ กำรจัดจ้ำงอื่นในกำรให้บริกำร ทุกครัง้ ต้องนำเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชำ
ตำมสำยงำนอนุมตั ิและควรระบุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง ในกำรอนุมตั ิให้เป็ นตำมอำนำจดำเนินกำรของบริษัท
กำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงที่มีมลู ค่ำสูงควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นด้วย และปฏิบตั ิดว้ ยควำมโปร่งใส
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
บริษัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขำยหรือ
ผูใ้ ห้บริกำร เพื่อที่จะรับทรัพย์สินหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีสภำพหรือคุณสมบัติไม่ได้มำตรฐำนและไม่ตรงตำมใบสั่งซือ้ หรือ
เพื่อที่จะรับกำรบริกำรที่ไม่มีคุณภำพและไม่ตรงตำมข้อตกลง ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำทรำบ
โดยทันที และหำทำงแก้ไขร่วมกันรวมทัง้ พิจำรณำไม่รบั หรือชะลอกำรรับดังกล่ำว หำกจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั
หรือคู่สญ
ั ญำ
แนวปฏิบัติ
1. ในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงต้องผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบวิธีกำรและกระบวนกำรสรรหำจำกหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ
โดยให้สอดคล้องกับอำนำจดำเนินกำร
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรจัดหำกับคู่สัญญำที่มีควำมเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญำติสนิท หรือที่ตน
เป็ นเจ้ำของหรือหุน้ ส่วน
3. ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทรำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดหำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
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การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
บริษั ท จะน ำนโยบำยฉบับ นี ้ม ำใช้เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรบริห ำรงำนบุค ลำกรของบริษั ท ซึ่ง รวมถึ ง กำรสรรหำ
กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ค่ำตอบแทนและกำรเลื่อนตำแหน่ง

การประเมินความเสี่ยง
ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท จะต้อ งจัด ให้มี ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ว ยตนเอง (CSA: Control Self-Assessment)
ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกกำรหรือกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่
ให้มีควำมเหมำะสมที่จะป้องกันควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมนโยบำยกำรแจ้งกำรกระทำผิดและให้ควำมคุม้ ครองผู้รอ้ งเรียนซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์
นโยบำยและขัน้ ตอนกำรแจ้งกำรกระทำผิดและให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (“นโยบาย”) จัดทำขึน้ เพื่อกำหนดให้มีกลไก
สำหรับบุคคลในองค์กรของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
ในกำรยื่นข้อร้องเรียน หรือรำยงำนถึงข้อกังวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำรกระทำที่
ไม่เหมำะสมผิดจริยธรรม หรืออำจก่อให้เกิดกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย กำรประพฤติไม่เหมำะสมทำงกำรเงินหรือกำรฉ้อโกง หรือ
สำมำรถรำยงำนเมื่อพบเห็นกำรกระทำผิดกฎหมำย หรือกำรกระทำผิดต่อนโยบำยบริษัท
จุดมุ่งหมำยของนโยบำยนีค้ ือ เพื่อทำให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นเกิดควำมมั่นใจว่ำ ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับ
กำรตอบสนองอย่ำงจริงจัง ข้อมูลกำรเปิ ดเผยตัวตนของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น จะถูกเก็บรักษำเป็ นควำมลับ
ขั้นสูงสุด และไม่ตอ้ งหวั่นเกรงต่อกำรตอบโต้ หรือกำรกระทำใดๆที่ไม่เป็ นธรรม เช่น อำจถูกแก้แค้น หรืออำจถูกข่มขู่
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น สำมำรถยื่นข้อร้องเรียน หรือรำยงำนข้อกังวลใจของตนได้
นโยบำยนีใ้ ห้สิทธิกับบุคคลในองค์กรของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำนประจำ พนักงำนที่ได้รับ
กำรว่ำจ้ำงตำมสัญญำ รวมถึงพนักงำนชั่วครำว และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”)
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การรักษาความลับของข้อมูล
บริษัทจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ควำมคุม้ ครองต่อผูร้ อ้ งเรียน
ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ กำรสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกดำเนินกำรไปในลักษณะที่เป็ นควำมลับ ดังนั้น
ข้อ มูลจะถูก เปิ ด เผยได้เ ฉพำะเมื่ อ มี ค วำมจ ำเป็ น สำหรับ กำรสอบสวน หรื อ เมื่ อ มี ก ำรรวบรวมข้อ เท็ จ จริง ให้แ ก่ ผู้รับ
ข้อร้องเรียน หรือกำรให้ควำมร่วมมือใด ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในทำงกฎหมำย
ผูร้ อ้ งเรียนคนใดที่ย่ืนข้อร้องเรียนโดยสุจริตใจไม่ควรมีควำมกังวลจำกกำรตอบโต้ หรือกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม เช่น
กำรแก้แค้น หรือกำรข่มขู่ เป็ นต้น

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
รำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรยื่นข้อร้องเรียนและขัน้ ตอนกำรตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี ้
(ก) วิธีการยื่นข้อร้องเรียน
1) ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเองมำยัง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำง
อี เ มล: whistleblowing@ifscapthai.com หรื อ ทำงไปรษณี ย ์ ระบุ “Private & Confidential” มำตำม
ที่อยู่ดำ้ นล่ำงนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
2) ข้อ ร้อ งเรี ย นดัง กล่ ำ ว ให้ร วมถึ ง กำรร้อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมที่ ไม่ เ หมำะสมทำงกำรเงิ น หรื อ
กำรฉ้อโกง (อันเกิดจำก เช่น กำรบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุธ กำรควบคุมบัญชีภำยใน หรือประเด็น
ต่ำง ๆ ที่ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบ)
(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบ
1)

ก่อนที่ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและขั้นตอนกำรแจ้งกำรกระทำผิดและให้ควำม
คุ้ม ครองผู้ร อ้ งเรี ย น ผู้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย นจะต้อ งให้คำยื น ยัน ต่อ ผู้ร อ้ งเรี ยนว่ำ จะไม่เปิ ดเผยตัวตนของ
ผูร้ อ้ งเรียน

2)

หลั ง จำกที่ ผู้ รั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย นได้ ใ ห้ ค ำยื น ยั น ต่ อ ผู้ ร ้อ งเรี ย นแล้ว ผู้ รั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย นจะจดบั น ทึ ก
ข้อร้องเรียนจำกผูร้ อ้ งเรียน เพื่อ เป็ นกำรรักษำควำมลับ เกี่ยวกับตัวตนของผูร้ อ้ งเรียน ข้อร้องเรียนนัน้
จะได้รบั ควำมคุม้ ครองภำยใต้กำรดูแลของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
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3)

กรณีเป็ นข้อร้องเรียนจำกผูท้ ่ีไม่ระบุช่ือ กำรสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นจะถูกดำเนินกำรไปตำม
หลักฐำนของข้อมูลหรือเอกสำรที่มีอยู่เท่ำนัน้ หำกหลักฐำนของข้อมูลหรือเอกสำรที่ได้รบั ยังไม่เพียงพอ
อำจเป็ นผลทำให้กำรดำเนินกำรในขัน้ ตอนกำรสอบสวนไม่สำมำรถกระทำได้ หรืออำจทำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร

4)

เมื่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียน จะพิจำรณำข้อร้องเรียนด้วยตนเอง และ / หรือ
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนชุดหนึ่งที่มีควำมเป็ นอิสระ เป็ นผูด้ ำเนินกำร ดังนี ้
ก) ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน
ข) กำกับดูแลและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรสอบสวน
ค) กำหนดแผนที่จะใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
ง) สรุปและรำยงำนผลกำรสอบสวน

5)

เมื่อเสร็จสิน้ กำรสอบสวนและกำรประเมินผลแล้ว คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องรำยงำนต่อประธำน
กรรมกำรตรวจสอบให้ทรำบถึงผลกำรสอบสวนและผลสรุ ป คำแนะนำให้มีกำรประพฤติหรือปฏิบัติ
ตำมแผนที่กำหนด (ตำมควำมเหมำะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ ยวกับบทลงโทษและมำตรกำรแก้ไข
ปั ญหำเพื่อปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมต่อไป (ถ้ำมี)

6)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอข้อร้องเรียน ผลกำรสอบสวนและผลสรุป คำแนะนำให้มี
กำรประพฤติหรือปฏิบตั ิตำมแผนที่กำหนด (ตำมควำมเหมำะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษ
และมำตรกำรแก้ไขปั ญหำ (ถ้ำมี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ หรือเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

7)

คำตัดสินใจ หรือสั่งกำรโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละข้อร้องเรียน ควรจะดำเนินกำรไปตำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี ้ หำกมีควำมจำเป็ น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจนำผล
ของกำรตัดสินใจเข้ำหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิและนำไปสู่กำรปฏิบตั ิ

8)

ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั รำยงำนให้ทรำบถึงผลของกำรสอบสวน

9)

วิธีกำรที่ มีเหตุผลและมีควำมจำเป็ นจะถูก นำมำใช้เพื่อ ปรับ ปรุ งแนวทำงปฏิบัติต่อ ไป (ถ้ำ จำเป็ น)
เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย
บริษัทเพิ่มมำกขึน้

การเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรทำหน้ำที่ดแู ลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและ
น่ำเชื่อถือ คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลภำยนอกให้ควำมสำคัญ คณะกรรมกำรจึงควร
มั่นใจว่ ำ ข้อมูลที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีท่เี ป็ นอิสระ
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การสื่อสาร
▪ พนักงาน
พนัก งำนทุกคนในบริษัท จะได้รับ กำรสื่ อสำรให้รับ ทรำบนโยบำยต่อ ต้ำ นกำรคอร์รัป ชั่น รวมถึ งกำรจั ดให้มี
กำรอบรมให้กับผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อให้ตระหนึกถึงควำมสำคัญของนโยบำยฉบับนี ้ นโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชั่น รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

▪ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทจะสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจในกำร
ควบคุม ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ัดจำหน่ำยสินค้ำ /ผูใ้ ห้บริกำร ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทรำบ ตัง้ แต่เริ่มต้น
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม โดยผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รำยงำน
ประจำปี หรือวิธีกำรอื่นๆ ทัง้ นี ้ บริษัทสนับสนุนให้ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ /ผูใ้ ห้บริกำร และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

การติดตามและทบทวน
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรของบริษัทจะทบทวนคู่มือฉบับนี ้ และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิ
และให้คำแนะนำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ หำกต้องมีกำรปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินกำรโดยเร็วที่สดุ

บทลงโทษ
บริษัทจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือฉบับนีร้ วมถึง
ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน และ/หรือ พ้นตำแหน่ง และ/หรือ ตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรไม่ได้รบั รูถ้ ึง
นโยบำยฉบับนี ้ และ/หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนีไ้ ด้

แนวทางในการป้ องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น
1. การกาหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรกำกับดูแล กิจกำรที่ดีใน
ทุกระดับ โดยครอบคลุมกำรกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคอร์รปั ชั่น
และกำหนดหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อเป็ นแนวทำงให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีคอร์รปั ชั่น อย่ำง
เหมำะสม โดยผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง
2. การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการคอร์รั ป ชั่ น มุ่ง เน้น ควำมสำคัญของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อบ่งชีค้ วำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
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3. การกาหนดกิจกรรมการควบคุม มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในและ กำรปฏิบตั ิตำม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชั่น
โดยมีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน เช่น สอบทำนควำม เหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่ในปั จจุบัน รวมทั้งปรับปรุ งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่ำง ๆ ของ
บริษัทให้รดั กุมยิ่งขึน้ เพื่อให้สำมำรถป้องกันและค้นหำกำรคอร์รปั ชั่นได้อย่ำงทันท่วงที
4. การสื่ อ สารไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน รวมทั้งกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร มุ่งเน้น ควำมสำคัญของ
กระบวนกำรสื่อสำร และกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อปลูกฝัง ถ่ำยทอด และเสริมสร้ำง จริยธรรม และจรรยำบรรณ
และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร ควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
ภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น
5. การด าเนิ นการติดตาม มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมิน ควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญ และสนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้
เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงต่อเนื่อง
คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ เข้ำใจและปฏิบตั ิตำม เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป

…………………………………

(นำยแรนดี ้ ซิม เชง เหลียง)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
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