
 

1/5 
 

 

 
บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรป้องกนักำรทุจริตและขัน้ตอนกำรปฏิบติั 

 

วตัถปุระสงค ์

นโยบายการป้องกนัการทุจรติและขัน้ตอนการปฏบิตั ิ(“นโยบำยกำรป้องกนักำรทุจริต”) ถูกจดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการควบคุมและตรวจสอบ รวมทัง้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล                 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“IFS” หรอื “บริษทั”) 

IFS มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะเสรมิสร้างองค์กรให้มแีนวปฏิบตัิในการควบคุมอย่างจรงิจงั และต่อเนื่อง และด าเนินการ
ตรวจสอบการกระท าทุจริต โดยจะไม่ยอมรับการปฏิบัติใด ๆ ที่ทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ หรือการกระท าใด ๆ ที่ฉ้อโกง                        
อย่างสิน้เชงิของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายใน และภายนอกบรษิทั 

พนักงานตอ้งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้:- 

- พนักงานจะต้องอ่าน ศกึษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัการทุจรตินี้ รวมทัง้กรณีที่ม ี              
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใหถ้ือเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของ IFS ที่จะพฒันา                
องคค์วามรูเ้พื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ และป้องกนัการทุจรติ 

- พนักงานจะต้องท าความเข้าใจและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด และขัน้ตอนการปฏิบัติ งานตามหน้าที่                        
ความรบัผดิชอบของตน 

- พนักงานจะตอ้งรายงานกรณีทีม่เีหตกุารณ์การทุจรติ หรอืเหตุสงสยัว่าอาจมกีารทุจรติ ตามแนวทางของนโยบาย
การป้องกนัการทุจรตินี้ และ 

- พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยง ละเว้นกิจกรรมใด ๆ ที่อาจน าไปสู่ หรือเป็นเหตุให้ละเมิดนโยบายการป้องกัน               
การทุจรตินี้ 

IFS ขอใหค้วามมัน่ใจว่า พนักงานทีร่ายงานการทุจรติ หรอื เหตุสงสยัว่าอาจมกีารทุจรติ ดว้ยเจตนาบรสุิทธิ ์จะไม่ไดร้บั
การลงโทษ หรอืคาดโทษจากบรษิทั แมว้่าเหตุนัน้จะเป็นจรงิหรอืไม่กต็าม   

ขอบเขต 

การทุจรติ (Fraud) หมายถงึ การกระท าโดยเจตนาทีจ่ะยกัยอก และฉ้อโกง จากบุคคลหนึ่ง หรอืกลุ่มบุคคล เพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ผลประโยชน์อนัมคิวรได ้หรอืยงัผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืต่อ IFS  

นโยบายการป้องกนัการทุจรตินี้ มผีลบงัคบัใชก้บัการกระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืกรณีทีส่งสยัว่ามกีารทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ที่ปรกึษาบรษิัท บรษิัทคู่ค้า คู่สญัญา และหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินธุรกิจกบัพนักงาน และ/หรอื
หน่วยงานอื่นๆ ที่ท าธุรกิจกับ IFS ทัง้นี้  การสอบสวนการทุจริตจะกระท าโดยไม่ค านึงถึงอายุงาน สถานะ หรือ               
ต าแหน่งงาน หรอืความสมัพนัธใ์ดๆ กบั IFS ของผูต้อ้งสงสยั 
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พฤตกิรรมทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติ ครอบคลุมถงึ:- 

- การฉ้อโกง หรอื การกระท าใดทีส่่อไปในทางทุจรติ 
- การจงใจทีจ่ะเบี่ยงเบน หลอกลวง ชี้น า บบีบงัคบั หรอืโน้มน้าวผูต้รวจสอบภายใน หรอืผู้ตรวจสอบภายนอก/       

นักบญัชทีีม่ส่ีวนในการจดัเตรยีม การพจิารณา ตรวจสอบ หรอืสอบทานงบการเงนิ รวมทัง้การบนัทกึบญัชขีอง
บรษิทั 

- การยกัยอกเงนิ หลกัทรพัย ์วสัดุสิง่ของ หรอืทรพัย์สนิใดๆ ของบรษิทั 
- การเจตนารายงานธุรกรรมทางการเงนิไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความถึงการบนัทกึบญัชอีนัเป็นเท็จ การเปิดเผย

ขอ้มลูบดิเบอืนทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ เช่น การท าลาย การท าใหเ้สื่อมเสยี การปกปิดขอ้มลู หรอืการบดิเบอืนรายการ
ทางบญัช ี/ การบนัทกึบญัช ีหรอืเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็นในการบนัทกึบญัชี  การตรวจสอบ หรอืทีต่้องใชใ้นการ
จดัท ารายงานทางการเงิน  หรือการตกแต่งข้อมูลเพื่อท าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือ ข้อมูลที่ผิด หรือข้อมูล               
ทีห่ลอกลวง 

- การไดร้บัผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
- การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัใหแ้ก่บุคคล/หน่วยงานภายนอก  
- การเปิดเผยขอ้มูลใหผู้อ้ื่นรบัทราบเกี่ยวกบัการท ารายการทางหลกัทรพัย์ ที่บรษิัทก าลงัด าเนินการ หรอืก าลงั

วางแผนจะด าเนินการ 
- การสมรู้ร่วมคดิกบัโบรกเกอร์ หรอืตวัแทน ในการแสวงหาประโยชน์จากอตัราค่าธรรมเนียม และคอมมชิชัน่            

ในการท าธุรกรรมของบรษิทั 
- การยอมรบั หรอืเรยีกร้องผลประโยชน์อย่างมนีัยส าคญัจากคู่สญัญา ผู้ขาย หรอืบุคคลที่ใหบ้รกิาร หรอืจดัหา

สิง่ของเครื่องใช้ให้แก่บรษิัท ทัง้นี้ ให้ยกเว้นกรณีการรบัของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ ตามธรรมเนียมประเพณี 
(เช่น อาหาร กระเชา้ของขวญั ขนมไหวพ้ระจนัทร์) ทัง้นี้จะต้องมมีูลค่าไม่เกนิ 5,000 บาท  และเพื่อหลกีเลี่ยง
การเข้าใจผิด พนักงานจะไม่ได้รบัอนุญาตให้รบัของขวญัในรูปแบบเงินสด (โดยสามารถศึกษาแนวปฏิบตัิ             
เพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Anti – Corruption Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Business 
Code of Conduct) ของ IFS  

- การให้ หรอื การรบั สนิบน เงนิคนื เงนิให้ตามความพอใจ หรอืการจ่ายเงนิโดยทุจรติ (รายละเอียดเพิม่เติม             
ในหวัขอ้นี้ สามารถศกึษาได้จากนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ (Anti – Corruption Policy) และจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ (Business Code of Conduct) ของ IFS 

- การอ านวยความสะดวกโดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทางราชการ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม เพื่อเร่งรัด                
การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีม่ขี ัน้ตอนการด าเนินงานตามปกตอิยู่แลว้  

- การท าลาย การเคลื่อนยา้ย หรอืการใชร้ายงาน อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมอืต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสม และ/
หรอื 

- การกระท าอื่น ๆ ทีม่ลีกัษณะผดิปกตใินท านองคลา้ยคลงึกนั 

หากพบเหน็ หรอื มขีอ้สงสยัว่ามกีารทุจรติ พนักงานจะต้องรายงานต่อผูต้รวจสอบภายในของ IFS (“IA”) หรอื ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั (“CEO”) โดยทนัท ีและถ้ามคีวามจ าเป็นอาจรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรอืประธานกรรมการบรษิทั ตามความเหมาะสม 
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พฤติกรรมใด ๆ ของพนักงานที่ส่อไปในทางทุจริต ขดัต่อคุณธรรมและหลักจริยธรรม ในเบื้องต้น ให้รายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง และ/หรอืต่อฝ่ายบรหิารงานบุคคล แต่หากพบว่ามกีารใชอ้ านาจโดยมชิอบในกระบวนการยุตธิรรม 
กใ็หส้ามารถรายงานโดยการแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสการทุจรติทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การกระท าผดิและ
ใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนของ IFS     

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร 

ประธานเจ้าหน้าบริหารของบริษัท (CEO) มีหน้าที่ในการก าหนด และคงไว้ซึ่งมาตรการการควบคุมภายในให้มี
ประสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัการทุจรติ และเพื่อให้แน่ใจว่ามกีารตรวจสอบการทุจรติได้ทนัทหีากมกีารทุจรติเกิดขึน้ และ
ผู้บริหารทุกคนต้องท าความเข้าใจระบบงานภายใต้สายงานบังคับบญัชาของตน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถที่จะรบัรู้
เหตุการณ์ผดิปกต ิไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ประธานเจา้หน้าบรหิารของบริษทั จะต้องมัน่ใจว่า พนักงานทุกคนรบัทราบนโยบายการป้องกนัการทุจรตินี้และตระหนัก
ถงึความรบัผดิชอบของตนในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว พรอ้มทัง้เขา้รบัการอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

กำรสอบสวนกรณีทุจริต 

ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท มหีน้าที่ตรวจสอบการกระท าทีเ่ขา้ข่ายน่าสงสยัว่ามกีารทุจรติ คณะกรรมการตรวจสอบ               
อาจใช้หน่วยงานตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะ หากพบว่ามกีารทุจรติจรงิ  ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั มหีน้าทีร่ายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

การตดัสนิใจที่จะด าเนินคด ีหรอืแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ หรอืหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ทางกฎหมาย ในการด าเนินการ
สอบสวน ใหเ้ป็นการตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างทีป่รกึษาทางกฎหมาย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

อนึ่ง ในระหว่างการสอบสวนแต่ละกรณี ข้อมูลทัง้หมดที่ได้รบัจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ให้ถือเป็นความลบั              
ส่วนรายงานการสอบสวน หรอื ผลการสอบสวนจะสามารถเปิดเผย หรอื หารอื ได ้กบัเฉพาะ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้  

ขัน้ตอนกำรรำยงำนกำรกระท ำทุจริต 
(ดรูายละเอยีดในส่วนทา้ยของแผนภูมกิารรายงานการทุจรติ) 

การสอบสวนการกระท าที่สงสยัว่าจะทุจรติจะต้องใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิง่ ทัง้นี้เพื่อหลกีเลี่ยงการกล่าวหาที่ผดิ หรอื           
ท าใหผู้ต้อ้งสงสยัรูต้วัก่อนในขณะทีอ่ยู่ระหว่างการสอบสวน  

พนักงานทีพ่บเหน็การทุจรติในองค์กรหรอืสงสยัว่าเป็นการทุจรติในองค์กร ควรรายงานโดยทนัทตี่อประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  

ทัง้นี้ พนักงานอาจรายงานเหตุสงสยัว่ามกีารทุจรติผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสการทุจรติทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้
การกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนของ IFS รวมทัง้ให้ข้อมูลและ/หรือให้ความช่วยเหลือในระหว่าง                      
การสอบสวน โดยไม่เปิดเผยตวัตนได ้ 

 

 



 

4/5 
 

พนักงานทีแ่จง้เบาะแสการทุจรติ ควรปฏบิตัดิงันี้:- 
- ไม่ตดิต่อกบัผูต้อ้งสงสยัเพื่อพยายามคน้หาความจรงิ หรอืเรยีกรอ้งใหม้กีารชดใช ้
- ไม่พดูคุย เจรจา เกีย่วกบัเหตุอนัควรสงสยั ขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้กล่าวหา กบับุคคลใด ๆ ยกเวน้แต่มกีารรอ้งขอให้

กระท าเช่นนัน้ 

กำรด ำเนินกำรกบัพนักงำนท่ีทุจริต 

พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติจะถูกลงโทษทางวนิัย และอาจถูกด าเนินคดทีางอาญา และทางแพ่งตามแต่กรณี  

โดยเมื่อได้รบัรายงานผลการตรวจสอบการทุจรติแล้ว ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิัทจะเป็นผูต้ดัสนิใจด าเนินการ              
ที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้ตดัสินใจ
ด าเนินการ 

กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน จะเป็นผูน้ าเสนอรายงานการทุจรติส่งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดร้บั 
สถานะ และขอ้สรุปในแต่ละกรณี 

กำรบริหำรจดักำร 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรตินี้อย่างสม ่าเสมอและปรบัปรุงตามทีเ่หน็สมควร  

 

นโยบายการป้องกนัการทจุรติฉบบันี้  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เขา้ใจ
และปฏบิตัติาม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั ทัง้นี้ ตัง้แตว่นัที ่18 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 

         ................................................. 
            (นายแรนดี ้ซมิ เชง เหลยีง) 
                 ประธานกรรมการ  

 

 

 

 

นโยบำยกำรป้องกนักำรทจุริตและขัน้ตอนกำรปฏิบติั (Fraud Prevention Policy and Procedures) ฉบบัน้ี 
ได้รบัอนุมติัจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2564 
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        เอกสำรแนบ 

แผนภมิูกำรรำยงำนกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

รายงานต่อผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (IA) หรือ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั (CEO)                 

ถ้ามคีวามจ าเป็นอาจรายงานตรงต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ ตามความเหมาะสม 

แจ้ ง เบ า ะแสการทุ จ ริตต าม ช่ อ งทาง                     
ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการแจง้การกระท า
ผดิและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนของ IFS   

IA หารือกับ  CEO เพื่ อประเมินว่ ามีความจ า เ ป็น                 
ตอ้งแจง้ความด าเนินคดโีดยทนัทหีรอืไม่ 

IA ด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามหลกัปฏบิตัิ
ในการตรวจสอบทุจรติของ IA 

ในกรณีทีจ่ าเป็น CEO ด าเนินการเพื่อหยุด
ความเสยีหายและแก้ไขใหม้กีารก ากบัดแูล
ทีเ่ขม้งวดขึน้ 

IA รายงานผลการสอบสวนต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่สงสยัว่ามพีนักงานกระท าผิด 
หรอืทุจรติในองคก์ร 


