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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรรั์ปช่ัน (Anti – Corruption Policy) 

 
1. บทน ำ 

บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจ
ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บรษิัทต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ย
ตระหนกัดีถึงภยัรำ้ยแรงของกำรคอรร์ปัชั่นท่ีท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำร
พฒันำเศรษฐกิจและสงัคม 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น (“นโยบำย”) ฉบบันีค้ือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็นส่วน
เพิ่มเติมของจรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัท และไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทมีนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) 
2.2 เพื่อก ำหนดกฎเกณฑ ์และแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกันมิใหบ้ริษัท กรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ที่ของ

บรษิัท ตลอดจนบคุคลอื่น (เช่น บคุคลที่สำม) ที่ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัไอเอฟเอส ฝ่ำฝืนกฎหมำย
ต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชั่น รวมถึงก ำหนดขั้นตอนกำรสอบทำน และกำรก ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้
 

3. ค ำนิยำม 

กำรคอรรั์ปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้กำรใหค้  ำมั่น
สญัญำ  กำรใหห้รือกำรรบัสินบน หรือกำรเรียกรอ้งผลประโยชนเ์พื่อเป็นส่ิงจงูใจ (เช่น กำรใหข้องขวญัหรือกำรบรกิำร 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 ้  
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4. ขอบเขต 

หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ที่ทุกคน (รวมเรียกว่ำ “พนักงำน”) ของบริษัทไม่ใหเ้รียกรอ้ง ด ำเนินกำรหรือ
ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรง หรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ัก                       
โดยครอบคลมุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

บริษัทคำดหวงัใหบ้ริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม ตวัแทน และตวักลำงทำงธุรกิจ
อื่น ๆ  ที่มีควำมเก่ียวขอ้งหรือกระท ำในนำมบรษิัทปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

5. หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัินโยบำย รวมถึงก ำหนดใหม้ีระบบที่

สนบัสนนุกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนทกุคนของบรษิัทไดต้ระหนกัดี 

และใหค้วำมส ำคญัของปัญหำที่เกิดจำกกำรคอรร์ปัชั่น  

5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบ ดงันี ้
5.2.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและ            

กำรบริหำรควำมเส่ียงที่เชื่อมโยงกับควำมเส่ียงในอำจเกิดขึน้จำกกำรคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำน           
กำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

5.2.2 ก ำกับดูแลนโยบำย และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติ
ภำระหนำ้ที่ตำมกฎหมำย และจรยิธรรมที่ก ำหนดไว ้ 

5.3 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดใหม้ีระบบ กำรส่งเสริม และ
กำรสนับสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชั่น เพื่อส่ือสำรไปยังเจำ้หนำ้ที่และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5.4 ผูต้รวจสอบภำยในหรือผูต้รวจสอบภำยในว่ำจำ้ง (outsourced) มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง  ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบัติ  อ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เขำ้ไปก ำกับติดตำม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมี
ระบบควบคมุที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงจำกกำรคอรร์ปัชั่นท่ีอำจเกิดขึน้ 

5.5 พนักงำนจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยนี ้กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนี ้
จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรแจง้กำรกระท ำ
ผิดและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท (โปรดอำ้งอิงถึงนโยบำยกำรแจง้
กำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรียนของไอเอฟเอสซึ่งไดจ้ดัท ำแยกไวต้่ำงหำก) 
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6. แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 

6.1 บทท่ัวไป 
 

6.1.1 ไอเอฟเอส จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึก                 
ในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น รวมทัง้จดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในเพื่อป้องกันกำรคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือ
รบัสินบนในทกุรูปแบบ  

6.1.2 แนวปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้แต่
กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผล                        
กำรปฏิบัติงำนและกำรใหผ้ลตอบแทนแก่เจ้ำหนำ้ที่ โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มี
หนำ้ที่ส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกับเจำ้หนำ้ที่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใชป้ฏิบัติในกิจกรรมทำง
ธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัินี ้

6.1.3 กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดบัสูงมีควำมรบัผิดชอบต่อกำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนี ้    
ไปปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัใหก้ำรยอมรบัและปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนีด้ว้ย 

6.1.4 กรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ไอเอฟเอสทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน                        
กำรคอรร์ัปชั่นและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกับเรื่องคอรร์ัปชั่น                 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

6.1.5   พนักงำนไอเอฟเอสทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่ เข้ำข่ำย                      
กำรคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทรำบ และ                   
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำ
ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติ                  
ตำมจรรยำบรรณของบรษิัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว ้

6.1.6 ไอเอฟเอส จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนที่ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องกำรคอรร์ปัชั่น                     
ที่เก่ียวกับบริษัท โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผู้รอ้งเรียน หรือผู้ที่ ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน                  
กำรคอร์รัปชั่ น ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)                    
ของบรษิัท 
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6.1.7 ผู้ที่กระท ำกำรคอรร์ัปชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำดว้ยกำร
บรหิำรงำนบคุคล ซึ่งจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัที่ก ำหนดไว ้รวมถึงอำจไดร้บัโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำยดว้ย 

6.1.8 ไอเอฟเอสตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลที่ตอ้ง
ปฏิบัติหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับไอเอฟเอส หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้

6.1.9 ไอเอฟเอส จะสอบทำนแนวปฏิบตัิและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

6.1.10 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเส่ียงสูงกับกำรเกิดกำรคอรร์ัปชั่น 
พนกังำนของไอเอฟเอสทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 ถึง
ขอ้ 6.6 ดงัต่อไปนี ้

6.2    แนวทำงในกำรป้องกันกำรคอรรั์ปชั่น  

6.2.1  กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดี มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรก ำกับดูแล 

กิจกำรที่ดีในทุกระดับ โดยครอบคลุมกำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรคอรร์ัปชั่น และก ำหนดหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงให้
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมถึงจดัใหม้ีช่องทำง
ในกำรรับเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับกรณีคอร์รัปชั่น อย่ำงเหมำะสม โดยผู้รอ้งเรียนจะไดร้บัควำม
คุม้ครอง  

6.2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ผูบ้ริหำรของบริษัทจะตอ้งจัดใหม้ีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลมุควำมเส่ียงอำจเกิดจำก
กำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสม ่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงที่ใชอ้ยู่ใหม้ีควำมเหมำะสม
ที่จะป้องกนัควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

6.2.3  กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรควบคมุภำยในและ กำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ขอ้บังคับ และค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ ควำม
เส่ียงดำ้นกำรคอรร์ปัชั่น โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อปรบัปรุงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสั่งต่ำง ๆ ของบริษัทให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้ 
เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรคอรร์ปัชั่นไดอ้ย่ำงทนัท่วงที  
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6.2.4 กำรอบรมและกำรสื่อสำร 

พนักงำน  

พนกังำนทกุคนในบรษิัทจะไดร้บักำรส่ือสำรใหร้บัทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น รวมถึงกำร
จัดให้มีกำรอบรมให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อให้ตระหนึกถึง
ควำมส ำคัญของนโยบำยฉบับนี ้นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
เพิ่มเติมจะแสดงไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท  

ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/ผู้ให้บริกำร และบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

บริษัทจะส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมี
อ ำนำจในกำรควบคมุ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้รกิำร ตลอดจนบคุคล
อื่นที่เก่ียวขอ้งทรำบ ตัง้แต่เริ่มตน้ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี ้บรษิัทสนบัสนนุใหต้วัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้รกิำร และบคุคลอื่น
ที่เก่ียวขอ้งยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับรษิัท 

6.2.5 กำรก ำกับและกำรติดตำม ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและธุรกำรของบรษิัทจะทบทวนนโยบำยฉบบันี ้
และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ หำกมีกำร
เปล่ียนแปลง รวมทัง้ก ำกับ และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบับนีไ้ปปฏิบัติและใหค้  ำแนะน ำต่ำง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกตอ้งมีกำรปรบัปรุงใดๆ ตอ้งด ำเนินกำรโดยเรว็ที่สดุ 

6.3    กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
 

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

ไอเอฟเอสมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือนักกำรเมืองมืออำชีพที่สังกัด                      
พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือ
ผูส้มคัรรบัเลือกทำงกำรเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้ับบริษัทเวน้แต่จะไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและตอ้งเป็นไปตำม    
บทกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งเท่ำนัน้ 
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6.4 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล  
 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อ
บริษัท เนื่องจำกกิจกรรมดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรใชจ้่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรือ
เสน้ทำงส ำหรบักำรคอรร์ปัชั่น และเพื่อไม่ใหก้ำรบริจำคเพื่อกำรกศุลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำย
และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคมุไวด้งัต่อไปนี ้ 

6.4.1 กำรบรจิำคนัน้ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกศุลดงักล่ำวจรงิ และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อ
สนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิหรอื
เพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

6.4.2 กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำเป็นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่ำงตอบ
แทนใหก้ับบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น 
กำรติดตรำสัญญลักษณ ์(Logo) กำรประกำศรำยชื่อไอเอฟเอส ณ สถำนที่จัดงำน หรือในส่ือเพื่อกำร
ประชำสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

6.5 เงนิสนับสนุน  
 

เงนิสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีกำรประชำสมัพนัธท์ำงธุรกิจของบรษิทัทำงหน่ึง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบรจิำค
เพื่อกำรกศุล โดยอำจกระท ำไดโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือชื่อเสียงของบรษิัท ซึ่งมีควำมเส่ียงอยู่เนื่องจำก
เป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรบักำรบริกำรหรือผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวดัผลและติดตำม เงินสนับสนุนยงัอำจถูกเชื่อมโยงไป
เก่ียวกับกำรติดสินบน ไอเอฟเอสจึงก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑเ์ก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และ
รำยละเอียดกำรควบคมุไวด้งัต่อไปนี ้

6.5.1 เงินสนบัสนุนนัน้ตอ้งพิสจูน์ไดว้่ำผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง และเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม
อย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

6.5.2 เงินสนบัสนุนนัน้ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่ำกำรใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได ้
เช่น กำรใหท้ี่พกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่ำงตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือ
หน่วยงำนใด ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

6.5.3 ในกำรเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งท ำจดัท ำใบบนัทึกค ำขอ ระบุชื่อผูร้บัเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงค์
ของกำรสนบัสนุนพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจอนุมตัิของบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ
ตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบรษิัท 
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6.6 ของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น 

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

6.6.1 ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งควำมไดเ้ปรียบ
ใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปล่ียนอย่ำงชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง               
กำรช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์ 

6.6.2 เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
6.6.3 เป็นกำรใหใ้นนำมบรษิัท ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน 
6.6.4 ไม่เป็นของขวญัที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก ำนลั) 
6.6.5 เหมำะสมกับสถำนกำรณ ์เช่น กำรใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ 

ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
6.6.6 ประเภทและมลูค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบใหถ้กูตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีที่บรษิัทอยู่ระหว่ำงจดั

ใหม้ีกำรประกวดรำคำ พนักงำนจะตอ้งไม่รบัของขวัญ หรือค่ำบริกำรตอ้นรบัจำกบริษัทที่เขำ้ร่วมกำร
ประกวดรำคำนัน้ๆ 

6.6.7      เป็นกำรใหอ้ย่ำงเปิดเผยไม่ปกปิด                                     
                                                          
พนกังำนสำมำรถรบัของขวญัซึ่งมีมลูค่ำไดไ้ม่เกิน 5,000 บำท โดยใหพ้นกังำนแจง้ใหห้วัหนำ้ฝ่ำยของตนรบัทรำบ

กำรรบัของขวัญทุกชิน้ และใหแ้จง้ขอ้มูลในแบบฟอรม์ของขวัญ   พรอ้มทั้งน ำส่งของขวัญใหแ้ก่เลขำนุกำรของประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร ซึ่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรจะเป็นผูอ้นุมตัิหรือตดัสินใจตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปจับสลำก หรือ
มอบใหพ้นกังำนผูน้ัน้เก็บไวเ้อง 
 

7. ทรัพยำกรบุคคล 

  บริษัทจะน ำนโยบำยฉบับนี ้มำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนบุคลำกรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำรสรรหำ            
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหค้่ำตอบแทนและกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

 
8. กระบวนกำรลงโทษ  

บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี ้
รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด  ำเนินกำรจดักำรใหถ้กูตอ้ง 
ซึ่งมีบทลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ใหอ้อกจำกงำน และ/หรือ พน้ต ำแหน่ง และ /หรือ ตำมขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง กำรไม่ได้
รบัรูถ้ึงนโยบำยฉบบันี ้และ/หรือขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด ้ 
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นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นฉบับนี ้ คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ เขำ้ใจและปฏิบตัิตำม เพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษิัท ทัง้นี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 18 กมุภำพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

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

                                                                                                                (นำยแรนดี ้ซิม เชง เหลียง) 
        ประธำนกรรมกำร 


