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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยและขั้นตอนกำรแจ้งกำรกระท ำผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
(Whistleblowing Policy and Procedures) 

 

วัตถุประสงค ์

นโยบายและขัน้ตอนการแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (“นโยบำย”) จดัท าขึน้เพื่อก าหนดใหมี้กลไก

ส าหรบับคุคลในองคก์รของบรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น 

ในการย่ืนขอ้รอ้งเรียน หรือรายงานถึงขอ้กงัวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เก่ียวกบัพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดการกระท าที่ไม่

เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉอ้โกง หรือ

สามารถรายงานเม่ือพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย หรอืการกระท าผิดต่อนโยบายบรษิัท  

จุดมุ่งหมายของนโยบายนีค้ือ เพื่อท าใหพ้นักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นเกิดความมั่นใจว่า ขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บั                

การตอบสนองอย่างจริงจัง ขอ้มูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ                  

ขั้นสูงสุด และไม่ตอ้งหวั่นเกรงต่อการตอบโต ้หรือการกระท าใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แคน้ หรืออาจถูกข่มขู่                 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น สามารถย่ืนขอ้รอ้งเรยีน หรอืรายงานขอ้กงัวลใจของตนได ้

นโยบายนีใ้หส้ิทธิกับบุคคลในองคก์รของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานประจ า พนักงานที่ไดร้บั                 

การวา่จา้งตามสญัญา รวมถึงพนกังานชั่วคราว และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”) 

กำรรักษำควำมลับของข้อมูล 

บรษิัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างสมเหตสุมผล เพื่อที่จะปกปอ้งและใหค้วามคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรยีน  

ทุกข้อรอ้งเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ การสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกด าเนินการไปในลักษณะที่เป็นความลับ                  

ดงันัน้ขอ้มูลจะถูกเปิดเผยไดเ้ฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นส าหรบัการสอบสวน หรือเม่ือมีการรวบรวมขอ้เท็จจริงใหแ้ก่ผูร้บั                           

ขอ้รอ้งเรยีน หรอืการใหค้วามรว่มมือใด ๆ ที่เป็นประโยชนใ์นทางกฎหมาย  

ผูร้อ้งเรียนคนใดที่ย่ืนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริตใจไม่ควรมีความกงัวลจากการตอบโต ้หรือการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น 

การแกแ้คน้ หรอืการข่มขู่ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนในกำรปฏิบัต ิ

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการย่ืนขอ้รอ้งเรยีนและขัน้ตอนการตรวจสอบ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วิธีกำรยืน่ข้อร้องเรียน 

1) ผูร้อ้งเรียนสามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเองมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง     

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

ที่อยู่ดา้นลา่งนี ้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

1168/55 ช้ัน 20 อำคำรลุมพินีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 

แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 

2) ข้อรอ้งเรียนดังกล่าว ให้รวมถึงการรอ้งเรียนที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือ               

การฉอ้โกง (อันเกิดจาก เช่น การบนัทึกบญัชีแบบซ่อนเง่ือนมีพิรุธ การควบคุมบญัชีภายใน หรือประเด็น   

ตา่ง ๆ  ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ)  

 
(ข) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 

1) ก่อนที่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะด าเนินการภายใต้นโยบายและขัน้ตอนการแจง้การกระท าผิดและใหค้วาม

คุม้ครองผู้รอ้งเรียน ผู้รับข้อรอ้งเรียนจะตอ้งให้ค ายืนยันต่อผู้รอ้งเรียนว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของ                     

ผูร้อ้งเรยีน 

2) หลังจากที่ผู้ร ับข้อร้องเรียนได้ให้ค ายืนยันต่อผู้ร ้องเรียนแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนจะจดบันทึก                        

ขอ้รอ้งเรียนจากผูร้อ้งเรียน เพื่อเป็นการรกัษาความลบัเก่ียวกบัตวัตนของผูร้อ้งเรียน ขอ้รอ้งเรียนนัน้จะ

ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารดแูลของผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3) กรณีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากผูท้ี่ไม่ระบุช่ือ การสอบสวนเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียนนัน้จะถูกด าเนินการไปตาม

หลกัฐานของขอ้มลูหรือเอกสารที่มีอยู่เท่านัน้ หากหลกัฐานของขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัยงัไม่เพียงพอ 

อาจเป็นผลท าใหก้ารด าเนินการในขัน้ตอนการสอบสวนไม่สามารถกระท าได ้หรอือาจท าไดไ้มดี่เท่าที่ควร 

4) เม่ือประธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัขอ้รอ้งเรียน จะพิจารณาขอ้รอ้งเรียนดว้ยตนเอง และ / หรือ

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนชดุหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ เป็นผูด้  าเนินการ ดงันี ้

ก) ตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจรงิของขอ้รอ้งเรยีน 

ข) ก ากบัดแูลและติดตามความคืบหนา้การด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน 

ค) ก าหนดแผนที่จะใชใ้นการปฏิบติังาน  

ง) สรุปและรายงานผลการสอบสวน 

mailto:whistleblowing@ifscapthai.com
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5) เม่ือเสร็จสิน้การสอบสวนและการประเมินผลแลว้ คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งรายงานต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบใหท้ราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุป ค าแนะน าใหมี้การประพฤติหรือปฏิบัติ  

ตามแผนที่ก าหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกับบทลงโทษและมาตรการแกไ้ข

ปัญหาเพื่อปรบัปรุงใหมี้ความเหมาะสมตอ่ไป (ถา้มี)   

6) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอขอ้รอ้งเรียน ผลการสอบสวนและผลสรุป ค าแนะน าใหมี้                 

การประพฤติหรือปฏิบตัิตามแผนที่ก าหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบับทลงโทษ

และมาตรการแกไ้ขปัญหา (ถา้มี) ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบ หรอืเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7) ค าตดัสินใจ หรือสั่งการโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแต่ละขอ้รอ้งเรียน ควรจะด าเนินการไปตาม

ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจน าผล

ของการตดัสินใจเขา้หารอืในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิและน าไปสูก่ารปฏิบตัิ  

8) ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัรายงานใหท้ราบถึงผลของการสอบสวน 

9) วิธีการที่มีเหตุผลและมีความจ าเป็นจะถูกน ามาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไป (ถ้าจ าเป็น)                 

เพื่อป้องกนัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต หรือเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการฝ่าฝืนนโยบาย

บรษิัทเพิ่มมากขึน้ 
 
 

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

 
 
 

       .......................................... 
        (นายแรนดี ้ซิม เชง เหลียง) 
                                                        ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
นโยบำยและข้ันตอนกำรกระท ำผิดและใหค้วำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures) ฉบับนี ้
ได้รับอนุมัติจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที ่18 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งใช้แทนฉบับลงวันที ่7 พฤษภำคม 2562 
 


