บริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรป้ องกันกำรทุจริ ตและขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ

วัตถุประสงค์
นโยบายการป้ องกันการทุจริตและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (“นโยบำยกำรป้ องกันกำรทุจริต”) ถูกจัดทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ส่ ง เสริม การควบคุ ม และตรวจสอบ รวมทัง้ เพื่อ เป็ นการป้ อ งกัน การทุ จ ริต ในบริษั ท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“IFS” หรือ “บริษทั ”)
IFS มีความมุ่งมั ่นตัง้ ใจที่จะเสริมสร้างองค์กรให้มแี นวปฏิบตั ิในการควบคุมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และดาเนินการ
ตรวจสอบการกระท าทุ จ ริต โดยจะไม่ ย อมรับ การปฏิบ ัติใ ด ๆ ที่ทุ จ ริต ไม่ ซ่ือ สัต ย์ หรือ การกระท าใด ๆ ที่ฉ้ อ โกง
อย่างสิน้ เชิงของผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั
พนักงานต้องมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้:-

-

พนักงานจะต้องอ่าน ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันการทุจริตนี้ รวมทัง้ กรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ถือเป็ นความพยายามส่วนหนึ่งของ IFS ที่จะพัฒนา
องค์ความรูเ้ พื่อให้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ และป้ องกันการทุจริต
พนั ก งานจะต้ อ งท าความเข้า ใจและต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด และขัน้ ตอนการปฏิ บ ัติ ง านตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตน
พนักงานจะต้องรายงานกรณีทม่ี เี หตุการณ์การทุจริต หรือเหตุสงสัยว่าอาจมีการทุจริต ตามแนวทางของนโยบาย
การป้ องกันการทุจริตนี้ และ
พนั ก งานจะต้อ งหลีก เลี่ยง ละเว้น กิจ กรรมใด ๆ ที่อ าจน าไปสู่ หรือ เป็ น เหตุ ให้ละเมิด นโยบายการป้ องกัน
การทุจริตนี้

IFS ขอให้ความมั ่นใจว่า พนักงานทีร่ ายงานการทุจริต หรือ เหตุสงสัยว่าอาจมีการทุจริต ด้วยเจตนาบริสุทธิ ์ จะไม่ได้รบั
การลงโทษ หรือคาดโทษจากบริษทั แม้ว่าเหตุนนั ้ จะเป็ นจริงหรือไม่กต็ าม

ขอบเขต
การทุจริต (Fraud) หมายถึง การกระทาโดยเจตนาทีจ่ ะยักยอก และฉ้อโกง จากบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้ได้มา
ซึง่ ผลประโยชน์อนั มิควรได้ หรือยังผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือต่อ IFS
นโยบายการป้ องกันการทุจริตนี้ มีผลบังคับใช้กบั การกระทาทีเ่ ป็ นการทุจริต หรือกรณีทส่ี งสัยว่ามีการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษาบริษัท บริษัทคู่ค้า คู่สญ
ั ญา และหน่ วยงานภายนอกที่ดาเนินธุรกิจกับ พนักงาน และ/หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ท าธุ ร กิจ กับ IFS ทัง้ นี้ การสอบสวนการทุ จ ริต จะกระท าโดยไม่ ค านึ ง ถึง อายุ ง าน สถานะ หรือ
ตาแหน่งงาน หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับ IFS ของผูต้ อ้ งสงสัย
1/5

พฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต ครอบคลุมถึง:-

-

-

-

-

การฉ้อโกง หรือ การกระทาใดทีส่ ่อไปในทางทุจริต
การจงใจทีจ่ ะเบี่ยงเบน หลอกลวง ชี้นา บีบบังคับ หรือโน้มน้าวผูต้ รวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก/
นักบัญชีทม่ี สี ่วนในการจัดเตรียม การพิจารณา ตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน รวมทัง้ การบันทึกบัญชีของ
บริษทั
การยักยอกเงิน หลักทรัพย์ วัสดุสงิ่ ของ หรือทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั
การเจตนารายงานธุรกรรมทางการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความถึง การบันทึกบัญชีอนั เป็ นเท็จ การเปิ ดเผย
ข้อมูลบิดเบือนทีท่ าให้เข้าใจผิด เช่น การทาลาย การทาให้เสื่อมเสีย การปกปิ ดข้อมูล หรือการบิดเบือนรายการ
ทางบัญชี / การบันทึกบัญชี หรือเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็ นในการบันทึกบัญชี การตรวจสอบ หรือทีต่ ้องใช้ในการ
จัดทารายงานทางการเงิน หรือการตกแต่งข้อมูลเพื่อทาให้เ กิด การเข้าใจผิด หรือ ข้อมูลที่ผิด หรือข้อมูล
ทีห่ ลอกลวง
การได้รบั ผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ หรือเป็ นกรรมสิทธิของบริ
์
ษทั ให้แก่บุคคล/หน่วยงานภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผอู้ ่นื รับทราบเกี่ยวกับการทารายการทางหลักทรัพย์ ที่บริษัทกาลังดาเนินการ หรือกาลัง
วางแผนจะดาเนินการ
การสมรู้ร่วมคิดกับโบรกเกอร์ หรือตัวแทน ในการแสวงหาประโยชน์จากอัตราค่าธรรมเนียม และคอมมิชชัน่
ในการทาธุรกรรมของบริษทั
การยอมรับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญจากคู่สญ
ั ญา ผู้ขาย หรือบุคคลที่ให้บริการ หรือจัดหา
สิง่ ของเครื่องใช้ให้แก่บริษัท ทัง้ นี้ ให้ยกเว้นกรณีการรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ตามธรรมเนียมประเพณี
(เช่น อาหาร กระเช้าของขวัญ ขนมไหว้พ ระจันทร์) ทัง้ นี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท และเพื่อหลีกเลี่ยง
การเข้าใจผิด พนักงานจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้รบั ของขวัญในรูปแบบเงินสด (โดยสามารถศึกษาแนวปฏิบตั ิ
เพิม่ เติมได้จากนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti – Corruption Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business
Code of Conduct) ของ IFS
การให้ หรือ การรับ สินบน เงินคืน เงินให้ตามความพอใจ หรือการจ่ายเงินโดยทุจริต (รายละเอียดเพิม่ เติม
ในหัวข้อนี้ สามารถศึกษาได้จากนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti – Corruption Policy) และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของ IFS
การอานวยความสะดวกโดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ าที่ทางราชการ ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม เพื่อเร่งรัด
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ขี นั ้ ตอนการดาเนินงานตามปกติอยู่แล้ว
การทาลาย การเคลื่อนย้าย หรือการใช้รายงาน อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสม และ/
หรือ
การกระทาอื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะผิดปกติในทานองคล้ายคลึงกัน

หากพบเห็น หรือ มีขอ้ สงสัยว่ามีการทุจริต พนักงานจะต้องรายงานต่อ ผูต้ รวจสอบภายในของ IFS (“IA”) หรือ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั (“CEO”) โดยทันที และถ้ามีความจาเป็ นอาจรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือประธานกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม
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พฤติก รรมใด ๆ ของพนั ก งานที่ส่อ ไปในทางทุ จ ริต ขัด ต่ อ คุ ณธรรมและหลัก จริย ธรรม ในเบื้อ งต้ น ให้ร ายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง และ/หรือต่อฝ่ ายบริหารงานบุคคล แต่หากพบว่ามีการใช้อานาจโดยมิชอบในกระบวนการยุตธิ รรม
ก็ให้สามารถรายงานโดยการแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทาผิดและ
ให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนของ IFS

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำร
ประธานเจ้า หน้ า บริห ารของบริษัท (CEO) มีห น้ า ที่ใ นการก าหนด และคงไว้ซ่ึง มาตรการการควบคุ ม ภายในให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันการทุจริต และเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการตรวจสอบการทุจริต ได้ทนั ทีหากมีการทุจริตเกิดขึน้ และ
ผู้บ ริห ารทุ ก คนต้อ งท าความเข้า ใจระบบงานภายใต้สายงานบังคับ บัญ ชาของตน เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารสามารถที่จ ะรับรู้
เหตุการณ์ผดิ ปกติ ได้อย่างทันท่วงที
ประธานเจ้าหน้าบริหารของบริษทั จะต้องมั ่นใจว่า พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายการป้ องกันการทุจริตนี้และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว พร้อมทัง้ เข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอ

กำรสอบสวนกรณี ทุจริ ต
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบการกระทาทีเ่ ข้าข่ายน่ าสงสัยว่ามีการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจใช้หน่ วยงานตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อพิจารณาเป็ นกรณีเฉพาะ หากพบว่ามีการทุจริตจริง ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
การตัดสินใจที่จะดาเนินคดี หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงานที่มอี านาจหน้าที่ทางกฎหมาย ในการดาเนินการ
สอบสวน ให้เป็ นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างทีป่ รึกษาทางกฎหมาย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
อนึ่ง ในระหว่างการสอบสวนแต่ละกรณี ข้อมูลทัง้ หมดที่ได้รบั จากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ให้ถือเป็ น ความลับ
ส่วนรายงานการสอบสวน หรือ ผลการสอบสวนจะสามารถเปิ ดเผย หรือ หารือ ได้ กับเฉพาะ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเท่านัน้

ขัน้ ตอนกำรรำยงำนกำรกระทำทุจริ ต
(ดูรายละเอียดในส่วนท้ายของแผนภูมกิ ารรายงานการทุจริต)
การสอบสวนการกระทาที่สงสัยว่าจะทุจริตจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิง่ ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวหาที่ผดิ หรือ
ทาให้ผตู้ อ้ งสงสัยรูต้ วั ก่อนในขณะทีอ่ ยู่ระหว่างการสอบสวน
พนักงานทีพ่ บเห็นการทุจริตในองค์กรหรือสงสัยว่าเป็ นการทุจริตในองค์กร ควรรายงานโดยทันทีต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ทัง้ นี้ พนักงานอาจรายงานเหตุสงสัยว่ามีการทุจริตผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
การกระท าผิด และให้ค วามคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรีย นของ IFS รวมทัง้ ให้ข้อ มู ล และ/หรือ ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ในระหว่ า ง
การสอบสวน โดยไม่เปิ ดเผยตัวตนได้
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พนักงานทีแ่ จ้งเบาะแสการทุจริต ควรปฏิบตั ดิ งั นี้:- ไม่ตด
ิ ต่อกับผูต้ อ้ งสงสัยเพื่อพยายามค้นหาความจริง หรือเรียกร้องให้มกี ารชดใช้
- ไม่พด
ู คุย เจรจา เกีย่ วกับเหตุอนั ควรสงสัย ข้อเท็จจริง หรือข้อกล่าวหา กับบุคคลใด ๆ ยกเว้นแต่มกี ารร้องขอให้
กระทาเช่นนัน้

กำรดำเนิ นกำรกับพนักงำนที่ทุจริ ต
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัย และอาจถูกดาเนินคดีทางอาญา และทางแพ่งตามแต่กรณี
โดยเมื่อได้รบั รายงานผลการตรวจสอบการทุจริตแล้ว ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษัท จะเป็ นผูต้ ดั สินใจดาเนินการ
ที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีท่เี ป็ นเรื่องสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ตดั สินใจ
ดาเนินการ

กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายใน จะเป็ นผูน้ าเสนอรายงานการทุจริตส่งให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้รบั
สถานะ และข้อสรุปในแต่ละกรณี

กำรบริ หำรจัดกำร
คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างสม่าเสมอและปรับปรุงตามทีเ่ ห็นสมควร

นโยบายการป้ องกันการทุจริตฉบับนี้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เข้าใจ
และปฏิบตั ติ าม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป

.................................................
(นายแรนดี้ ซิม เชง เหลียง)
ประธานกรรมการ

นโยบำยกำรป้ องกันกำรทุจริ ตและขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ (Fraud Prevention Policy and Procedures) ฉบับนี้
ได้รบั อนุมตั ิ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
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เอกสำรแนบ
แผนภูมิกำรรำยงำนกำรทุจริ ต
เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยว่ามีพนักงานกระทาผิด
หรือทุจริตในองค์กร

อย่างใดอย่างหนึ่ง

รายงานต่ อ ผู้ต รวจสอบภายในของบริษัท (IA) หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั (CEO)
ถ้ามีความจาเป็ นอาจรายงานตรงต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ ตามความเหมาะสม

แ จ้ ง เบ า ะ แ สกา รทุ จ ริ ต ต า ม ช่ อง ท าง
ที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทา
ผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนของ IFS

IA หารื อ กั บ CEO เพื่ อ ประเมิ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น
ต้องแจ้งความดาเนินคดีโดยทันทีหรือไม่

IA ดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามหลักปฏิบตั ิ
ในการตรวจสอบทุจริตของ IA

ในกรณีทจ่ี าเป็ น CEO ดาเนินการเพื่อหยุด
ความเสียหายและแก้ไขให้มกี ารกากับดูแล
ทีเ่ ข้มงวดขึน้

IA รายงานผ ลการสอบสวนต่ อ คณะกรรมกา ร
ตรวจสอบ
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