บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption Policy)
1.

บทนำ

บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบด้วย
ตระหนักดีถึงภัยร้ำยแรงของกำรคอร์รปั ชั่นที่ทำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น (“นโยบำย”) ฉบับนีค้ ือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ ยัง เป็ นส่วน
เพิ่มเติมของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2.

วัตถุประสงค์
2.1
2.2

3.

เพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงสิน้ เชิง (Zero-Tolerance Policy)
เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้บริษัท กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สำม) ที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับไอเอฟเอส ฝ่ ำฝื นกฎหมำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวมถึง กำหนดขั้นตอนกำรสอบทำน และกำรกำกับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมีกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้

คำนิยำม
กำรคอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ กำรให้คำมั่น

สัญญำ กำรให้หรือกำรรับสินบน หรือกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจ (เช่น กำรให้ของขวัญหรือกำรบริกำร กำร
ให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด เงินให้กยู้ ืม รำงวัล ค่ำตอบแทน กำรเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บคุ คลกระทำ
อย่ำงหนึ่ง อย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนกำรใช้อำนำจที่ได้มำโดยตำแหน่ง หน้ำที่ และ/หรือกำร
ใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนของบริษัทไปกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเอือ้ ประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือ
ผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/
หรือผูอ้ ื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้ง กับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็ นกรณีท่ี กฎหมำย
ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
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4.

ขอบเขต

ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน (รวมเรียกว่ำ “พนักงำน”) ของบริษัทไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินกำรหรือ
ยอมรับ กำรคอร์รัป ชั่น ทุก รู ป แบบทั้ง ทำงตรง หรื อ ทำงอ้อ ม เพื่ อ ประโยชน์ต่ อ ตนเอง ครอบครัว เพื่ อ น และคนรู จ้ ัก
โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
บริษัทคำดหวังให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุม ตัวแทน และตัวกลำงทำงธุรกิจ
อื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือกระทำในนำมบริษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้
5.

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
5.1

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำพนักงำนทุกคนของบริษัทได้ตระหนัก ดี
และให้ควำมสำคัญของปั ญหำที่เกิดจำกกำรคอร์รปั ชั่น

5.2

5.3

5.4

5.5

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
5.2.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงในอำจเกิดขึน้ จำกกำรคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ
กำรดำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิ ภำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
5.2.2 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
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบ กำรส่งเสริม และ
กำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยัง เจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
ผูต้ รวจสอบภำยในหรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำจ้ำง (outsourced) มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิ บัติ งำนว่ำ เป็ น ไปอย่ ำงถูกต้อ ง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิ บัติ อ ำนำจในกำร
ดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เข้ำไปกำกับติดตำม เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมี
ระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงจำกกำรคอร์รปั ชั่นที่อำจเกิดขึน้
พนักงำนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยนี ้ กรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี ้
จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรแจ้งกำรกระทำ
ผิดและให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท (โปรดอ้ำงอิงถึงนโยบำยกำรแจ้ง
กำรกระทำผิดและให้ควำมคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนของไอเอฟเอสซึ่งได้จดั ทำแยกไว้ต่ำงหำก)
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6.

แนวทำงกำรปฏิบัติ

6.1

บททั่วไป
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

ไอเอฟเอส จะสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลำกรทุ ก ระดับ เห็ น ควำมส ำคัญ และมี จิ ต สำนึ ก
ในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น กำรให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ
แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้ แต่
กำรสรรหำหรื อ กำรคั ด เลื อ กบุ ค ลำกร กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง กำรฝึ ก อบรม กำรประเมิ น ผล
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่ เจ้ำหน้ำที่ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มี
หน้ำที่สื่อสำรทำควำมเข้ำใจกับ เจ้ำหน้ำที่ผูใ้ ต้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทำง
ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นควำมรับ ผิ ด ชอบ และควบคุ ม ดู แ ลกำรปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ินี ้
กรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรนำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนี ้
ไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังให้กำรยอมรับและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนีด้ ว้ ย
กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และเจ้ำ หน้ำ ที่ ไ อเอฟเอสทุ ก ระดั บ ต้อ งปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยต่ อ ต้ำ น
กำรคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
พนั ก งำนไอเอฟเอสทุ ก ระดั บ ไม่ พึ ง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น กำรกระท ำที่ เ ข้ำ ข่ ำ ย
กำรคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทรำบ และ
ให้ค วำมร่ว มมื อ ในกำรตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ต่ำ งๆ หำกมี ข้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซัก ถำมให้ป รึก ษำ
ผู้บัง คับ บัญ ชำ หรื อ บุ ค คลที่ ก ำหนดให้ท ำหน้ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ
ตำมจรรยำบรรณของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
ไอเอฟเอส จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ ท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องกำรคอร์รปั ชั่น
ที่เกี่ ยวกับบริษัท โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผู้รอ้ งเรียน หรือผู้ท่ี ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน
กำรคอร์รั ป ชั่ น ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นนโยบำยกำรรั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย น ( Whistleblowing Policy)
ของบริษัท
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6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2

ผู้ท่ี ก ระท ำกำรคอร์รัป ชั่น ถื อ เป็ น กำรกระทำผิ ดตำมข้อ บังคับ เกี่ ยวกับกำรทำงำนว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รบั โทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำยด้วย
ไอเอฟเอสตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลที่ตอ้ ง
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับไอเอฟเอส หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบัติให้
เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้
ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิบตั ิและมำตรกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรคอร์รัป ชั่น
พนักงำนของไอเอฟเอสทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังในเรื่องที่ กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ถึง
ข้อ 6.6 ดังต่อไปนี ้

แนวทำงในกำรป้ องกันกำรคอร์รัปชั่น
6.2.1

6.2.2

6.2.3

กำรกำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดี มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในทุกระดับ โดยครอบคลุมกำรกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรคอร์รัป ชั่น และก ำหนดหลัก จริย ธรรมและจรรยำบรรณเพื่ อ เป็ น แนวทำงให้
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต รวมถึงจัดให้มีช่องทำง
ในกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณี คอร์รัปชั่น อย่ำงเหมำะสม โดยผู้รอ้ งเรียนจะได้รบั ควำม
คุม้ ครอง
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ผูบ้ ริหำรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงอำจเกิดจำก
กำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีควำมเหมำะสม
ที่จะป้องกันควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กำรกำหนดกิจกรรมกำรควบคุม มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในและ กำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ ควำม
เสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชั่น โดยมีกำรประเมินประสิทธิ ภำพและควำมเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่ำง ๆ ของบริษัทให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้
เพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรคอร์รปั ชั่นได้อย่ำงทันท่วงที
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6.2.4

กำรอบรมและกำรสื่อสำร
พนักงำน
พนักงำนทุกคนในบริษัทจะได้รบั กำรสื่อสำรให้รบั ทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น รวมถึงกำร
จั ด ให้มี ก ำรอบรมให้กั บ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และเจ้ำ หน้ำ ที่ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ต ระหนึ ก ถึ ง
ควำมสำคัญของนโยบำยฉบับนี ้ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร และบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทจะสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมี
อำนำจในกำรควบคุม ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ/ผูใ้ ห้บริกำร ตลอดจนบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องทรำบ ตัง้ แต่เริ่มต้นควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นี ้ บริษัทสนับสนุนให้ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ /ผูใ้ ห้บริกำร และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

6.2.5

6.3

กำรกำกับและกำรติดตำม ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรของบริษัทจะทบทวนนโยบำยฉบับนี ้
และเสนอให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษั ท พิ จ ำรณำอนุมัติ หำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ กำกับ และติดตำมกำรนำนโยบำยฉบับนีไ้ ปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ หำกต้องมีกำรปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินกำรโดยเร็วที่สดุ

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิ่งของ และ/
หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่ง
ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่
แอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใด ๆ
ในทำงกำรเมือง
ไอเอฟเอสมี น โยบำยด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งเป็ น กลำง ไม่ ฝั ก ใฝ่ ทำงกำรเมื อ งหรื อ นัก กำรเมื อ งมื อ อำชี พ ที่ สัง กัด
พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่ สนับสนุนทำงกำรเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือ
ผูส้ มัครรับเลือกทำงกำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเอือ้ ประโยชน์ทำงธุรกิจให้กับบริษัท เว้นแต่จะได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและต้องเป็ นไปตำม
บทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเท่ำนัน้
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6.4

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อำจทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ
บริษัท เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอำจจะใช้เป็ นข้ออ้ำงหรือ
เส้นทำงสำหรับกำรคอร์รปั ชั่น และเพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี ้

6.5

6.4.1

กำรบริจำคนัน้ ต้องพิสจู น์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง และมีกำรดำเนินกำรเพื่อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริงหรือ
เพื่ อ เป็ น ไปตำมวัต ถุป ระสงค์ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ว ยควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR)

6.4.2

กำรบริจำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำ เป็ นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบ
แทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบัติท่ วั ไป เช่น
กำรติดตรำสัญญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยชื่อไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรือในสื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น

เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ทำงหนึ่ง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริจำค
เพื่อกำรกุศล โดยอำจกระทำได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีควำมเสี่ยงอยู่เนื่องจำก
เป็ นกำรจ่ำยเงินสำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ท่ียำกต่อกำรวัดผลและติดตำม เงินสนับสนุนยังอำจถูกเชื่อมโยงไป
เกี่ยวกับกำรติดสินบน ไอเอฟเอสจึงกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ เงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และ
รำยละเอียดกำรควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี ้
6.5.1

เงินสนับสนุนนัน้ ต้องพิสจู น์ได้ว่ำผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม
อย่ ำ งแท้จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ น ไปตำมวัต ถุป ระสงค์ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ ว ยควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR)

6.5.2

เงินสนับสนุนนัน้ ต้องพิสจู น์ได้ว่ำกำรให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้
เช่น กำรให้ท่ีพกั และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือ
หน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคณ
ุ ตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

6.5.3

ในกำรเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องทำจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุช่ือผูร้ บั เงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์
ของกำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้ หมดเสนอให้ผมู้ ีอำนำจอนุมตั ิของบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
ตำมระดับอำนำจอนุมตั ิของบริษัท
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6.6

ของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ี กับพันธมิตรทำงธุรกิจเป็ นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมำซึ่งควำมสำเร็จอย่ำง
ต่อเนื่องของบริษัท พนักงำนสำมำรถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่ำบริกำรต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป
ค่ำใช้จ่ำยอื่น (Others) แก่/จำกบุคคลใดๆ ได้ หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี ้
6.6.1

6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5

6.6.6

6.6.7

ไม่เป็ นกำรกระทำโดยตัง้ ใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบ
ใดๆ ผ่ำนกำรกระทำไม่เหมำะสม หรือเป็ นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่ง
กำรช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เป็ นกำรให้ในนำมบริษัท ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน
ไม่เป็ นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตรุษจีน หรือปี ใหม่
ซึ่งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถกู ต้องตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีท่บี ริษัทอยู่ระหว่ำงจัด
ให้มีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะต้องไม่รบั ของขวัญ หรือค่ำบริกำรต้อนรับจำกบริษัทที่เข้ำร่วมกำร
ประกวดรำคำนัน้ ๆ
เป็ นกำรให้อย่ำงเปิ ดเผยไม่ปกปิ ด

พนักงำนสำมำรถรับของขวัญซึ่งมีมลู ค่ำได้ไม่เกิน 5,000 บำท โดยให้พนักงำนแจ้งให้หวั หน้ำฝ่ ำยของตนรับทรำบ
กำรรับของขวัญทุกชิน้ และให้แจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มของขวัญ พร้อมทั้งนำส่งของขวัญให้แก่เลขำนุกำรของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิหรือตัดสินใจตำมควำมเหมำะสม เพื่อนำไปจับสลำก หรือ
มอบให้พนักงำนผูน้ นั้ เก็บไว้เอง
7.

ทรัพยำกรบุคคล

บริ ษั ท จะน ำนโยบำยฉบับ นี ้ม ำใช้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรบริ ห ำรงำนบุ ค ลำกรของบริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง กำรสรรหำ
กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ค่ำตอบแทนและกำรเลื่อนตำแหน่ง
8.

กระบวนกำรลงโทษ

บริษัทจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝื นกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยฉบับนี ้
รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถกู ต้อง
ซึ่งมีบทลงโทษทำงวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน และ/หรือ พ้นตำแหน่ง และ/หรือ ตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรไม่ได้
รับรูถ้ ึงนโยบำยฉบับนี ้ และ/หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนีไ้ ด้
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ เข้ำใจและปฏิบตั ิตำม เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป

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

(นำยแรนดี ้ ซิม เชง เหลียง)
ประธำนกรรมกำร
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