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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยและขั้นตอนกำรแจ้งกำรกระท ำผิดและให้ควำมคุม้ครองผู้ร้องเรียน 
(Whistleblowing Policy and Procedures) 

 

วัตถุประสงค ์

นโยบายและขัน้ตอนการแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (“นโยบำย”) จดัท าขึน้เพื่อก าหนดใหม้ีกลไก

ส าหรบับุคคลในองคก์รของบรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น 

ในการยื่นขอ้รอ้งเรียน หรือรายงานถึงขอ้กงัวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เก่ียวกบัพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดการกระท าที่ไม่

เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉอ้โกง หรือ

สามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย หรือการกระท าผิดต่อนโยบายบรษิัท  

จุดมุ่งหมายของนโยบายนีค้ือ เพื่อท าใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นเกิดความมั่นใจว่า ขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้ับ                

การตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สียอื่น จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ                  

ขั้นสูงสุด และไม่ตอ้งหวั่นเกรงต่อการตอบโต ้หรือการกระท าใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แคน้ หรืออาจถูกข่มขู่                 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น สามารถยื่นขอ้รอ้งเรียน หรือรายงานขอ้กงัวลใจของตนได ้

นโยบายนีใ้หสิ้ทธิกับบุคคลในองคก์รของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานประจ า พนักงานที่ไดร้ับ                 

การว่าจา้งตามสญัญา รวมถึงพนกังานชั่วคราว และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”) 

กำรรักษำควำมลับของข้อมูล 

บรษิัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างสมเหตสุมผล เพื่อที่จะปกป้องและใหค้วามคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรียน  

ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ การสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกด าเนินการไปในลักษณะที่ เป็นความลับ                  

ดังนั้นขอ้มูลจะถูกเปิดเผยไดเ้ฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นส าหรบัการสอบสวน หรือเมื่อมีการรวบรวมขอ้เท็จจริงใหแ้ก่ผูร้บั                           

ขอ้รอ้งเรียน หรือการใหค้วามรว่มมือใด ๆ ที่เป็นประโยชนใ์นทางกฎหมาย  

ผูร้อ้งเรียนคนใดที่ยื่นขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริตใจไม่ควรมีความกงัวลจากการตอบโต ้หรือการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น 

การแกแ้คน้ หรือการข่มขู่ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการยื่นขอ้รอ้งเรียนและขัน้ตอนการตรวจสอบ มีดงัต่อไปนี ้ 

(ก) วิธีกำรย่ืนข้อร้องเรียน 

1) ผูร้อ้งเรียนสามารถยื่นขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเองมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง     

อีเมล: whistleblowing@ifscapthai.com หรือทางไปรษณีย์ ระบุ “Private & Confidential” มาตาม            

ที่อยู่ดา้นล่างนี ้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

1168/55 ชั้น 20 อำคำรลุมพนีิทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 

2) ข้อรอ้งเรียนดังกล่าว ให้รวมถึงการรอ้งเรียนที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือ               

การฉ้อโกง (อันเกิดจาก เช่น การบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุธ การควบคุมบัญชีภายใน หรือประเด็น   

ต่าง ๆ  ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ)  

 
(ข) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 

1) ก่อนที่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะด าเนินการภายใตน้โยบายและขั้นตอนการแจง้การกระท าผิดและใหค้วาม

คุ้มครองผู้รอ้งเรียน ผู้รับข้อรอ้งเรียนจะต้องให้ค ายืนยันต่อผู้รอ้งเรียนว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของ                     

ผูร้อ้งเรียน 

2) หลังจากที่ผู้รับข้อร้องเรียนได้ให้ค  ายืนยันต่อผู้ร ้องเรียนแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนจะจดบันทึก                        

ขอ้รอ้งเรียนจากผูร้อ้งเรียน เพื่อเป็นการรกัษาความลบัเก่ียวกับตวัตนของผูร้อ้งเรียน ขอ้รอ้งเรียนนัน้จะ

ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารดแูลของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

3) กรณีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากผูท้ี่ไม่ระบุชื่อ การสอบสวนเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียนนั้นจะถูกด าเนินการไปตาม

หลกัฐานของขอ้มลูหรือเอกสารท่ีมีอยู่เท่านัน้ หากหลกัฐานของขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัยงัไม่เพียงพอ 

อาจเป็นผลท าใหก้ารด าเนินการในขัน้ตอนการสอบสวนไม่สามารถกระท าได ้หรืออาจท าไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร 

4) เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบไดร้ับข้อรอ้งเรียน จะพิจารณาข้อรอ้งเรียนดว้ยตนเอง และ / หรือ

แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนชดุหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ เป็นผูด้  าเนินการ ดงันี ้

ก) ตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจรงิของขอ้รอ้งเรียน 

ข) ก ากบัดแูลและติดตามความคืบหนา้การด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน 

ค) ก าหนดแผนที่จะใชใ้นการปฏิบตัิงาน  

ง) สรุปและรายงานผลการสอบสวน 

mailto:whistleblowing@ifscapthai.com
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5) เมื่อเสร็จสิน้การสอบสวนและการประเมินผลแลว้ คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งรายงานต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบใหท้ราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุป ค าแนะน าใหม้ีการประพฤติหรือปฏิบัติ  

ตามแผนที่ก าหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกับบทลงโทษและมาตรการแกไ้ข

ปัญหาเพื่อปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสมต่อไป (ถา้มี)   

6) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอขอ้รอ้งเรียน ผลการสอบสวนและผลสรุป ค าแนะน าใหม้ี                 

การประพฤติหรือปฏิบตัิตามแผนที่ก าหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบับทลงโทษ

และมาตรการแกไ้ขปัญหา (ถา้มี) ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7) ค าตดัสินใจ หรือสั่งการโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแต่ละขอ้รอ้งเรียน ควรจะด าเนินการไปตาม

ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี ้หากมีความจ าเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจน าผล

ของการตดัสินใจเขา้หารือในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิและน าไปสู่การปฏิบตัิ  

8) ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัรายงานใหท้ราบถึงผลของการสอบสวน 

9) วิธีการที่มีเหตุผลและมีความจ าเป็นจะถูกน ามาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไป (ถ้าจ าเป็น)                 

เพื่อป้องกนัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต หรือเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการฝ่าฝืนนโยบาย

บรษิัทเพิ่มมากขึน้ 
 
 

นโยบายและขัน้ตอนการแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียนฉบบันี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
เขา้ใจและปฏิบตัิตาม เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท ทัง้นี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564 
เป็นตน้ไป 

 
 
  

                                                                                                     ....................................... 
        (นายแรนดี ้ซิม เชง เหลียง) 
                                                        ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
นโยบำยและขั้นตอนกำรกระท ำผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures) ฉบับนี้ 
ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 18 กุมภำพันธ ์2564 ซ่ึงใช้แทนฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2562 
 


