บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยและขั้นตอนกำรแจ้งกำรกระทำผิดและให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(Whistleblowing Policy and Procedures)
วัตถุประสงค์
นโยบายและขัน้ ตอนการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (“นโยบำย”) จัดทาขึน้ เพื่อกาหนดให้มีกลไก
สาหรับบุคคลในองค์กรของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
ในการยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานถึงข้อกังวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทาที่ไม่
เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่ าฝื นกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง หรือ
สามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย หรือการกระทาผิดต่อนโยบายบริษัท
จุดมุ่งหมายของนโยบายนีค้ ือ เพื่อทาให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รบั
การตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิ ดเผยตัว ตนของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ
ขั้นสูงสุด และไม่ตอ้ งหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทาใดๆที่ไม่เป็ นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค้น หรือ อาจถูกข่มขู่
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น สามารถยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้
นโยบายนีใ้ ห้สิทธิ กับ บุคคลในองค์กรของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานประจา พนักงานที่ได้รบั
การว่าจ้างตามสัญญา รวมถึงพนักงานชั่วคราว และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”)
กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
บริษัทจะดาเนินการตามขัน้ ตอนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ความคุม้ ครองต่อผูร้ อ้ งเรียน
ทุก ข้อ ร้อ งเรี ย นจะถูก เก็ บ เป็ น ความลับ การสอบสวนในทุก ขั้น ตอนจะถูก ด าเนิ น การไปในลัก ษณะที่ เ ป็ น ความลับ
ดังนัน้ ข้อมูลจะถูกเปิ ดเผยได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็ น สาหรับการสอบสวน หรือเมื่อมีการรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผรู้ บั
ข้อร้องเรียน หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในทางกฎหมาย
ผูร้ อ้ งเรียนคนใดที่ย่ืนข้อร้องเรียนโดยสุจริตใจไม่ควรมีความกังวลจากการตอบโต้ หรือการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม เช่น
การแก้แค้น หรือการข่มขู่ เป็ นต้น
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ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขัน้ ตอนการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี ้
(ก) วิธีกำรยืน่ ข้อร้องเรียน
1) ผูร้ อ้ งเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเองมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง
อี เ มล: whistleblowing@ifscapthai.com หรื อ ทางไปรษณี ย ์ ระบุ “Private & Confidential” มาตาม
ที่อยู่ดา้ นล่างนี ้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1168/55 ชั้น 20 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4
แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
2) ข้อ ร้อ งเรี ย นดัง กล่ า ว ให้ร วมถึ ง การร้อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมทางการเงิ น หรือ
การฉ้อโกง (อันเกิดจาก เช่น การบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุธ การควบคุมบัญชีภายใน หรือประเด็น
ต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ)
(ข) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ
1)

ก่อนที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียนจะดาเนินการภายใต้นโยบายและขัน้ ตอนการแจ้งการกระทาผิดและให้ความ
คุม้ ครองผู้รอ้ งเรีย น ผู้รับ ข้อร้องเรีย นจะต้อ งให้ค ายื น ยันต่อ ผู้รอ้ งเรียนว่า จะไม่ เปิ ด เผยตัวตนของ
ผูร้ อ้ งเรียน

2)

หลั ง จากที่ ผู้ รั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย นได้ ใ ห้ ค ายื น ยั น ต่ อ ผู้ ร ้อ งเรี ย นแล้ว ผู้ รั บ ข้ อ ร้อ งเรี ย นจะจดบั น ทึ ก
ข้อร้องเรียนจากผูร้ อ้ งเรียน เพื่อ เป็ นการรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผูร้ อ้ งเรียน ข้อร้องเรียนนัน้ จะ
ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้การดูแลของผูร้ บั ข้อร้องเรียน

3)

กรณีเป็ นข้อร้องเรียนจากผูท้ ่ีไม่ระบุช่ือ การสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนัน้ จะถูกดาเนินการไปตาม
หลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่มีอยู่เท่านัน้ หากหลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รบั ยังไม่เพียงพอ
อาจเป็ นผลทาให้การดาเนินการในขัน้ ตอนการสอบสวนไม่สามารถกระทาได้ หรืออาจทาได้ไม่ดเี ท่าที่ควร

4)

เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ข้อร้องเรียน จะพิจารณาข้อร้องเรียนด้วยตนเอง และ / หรือ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งที่มีความเป็ นอิสระ เป็ นผูด้ าเนินการ ดังนี ้
ก) ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน
ข) กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดาเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน
ค) กาหนดแผนที่จะใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ง) สรุปและรายงานผลการสอบสวน
2/3

5)

เมื่อเสร็จสิน้ การสอบสวนและการประเมินผลแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงานต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุ ป คาแนะนาให้มีการประพฤติหรือ ปฏิบัติ
ตามแผนที่กาหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึง คาแนะนาเกี่ ยวกับบทลงโทษและมาตรการแก้ไข
ปั ญหาเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไป (ถ้ามี)

6)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอข้อร้องเรียน ผลการสอบสวนและผลสรุป คาแนะนาให้มี
การประพฤติหรือปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงคาแนะนาเกี่ยวกับบทลงโทษ
และมาตรการแก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

7)

คาตัดสินใจ หรือสั่งการโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแต่ละข้อร้องเรียน ควรจะดาเนินการไปตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทัง้ นี ้ หากมีความจาเป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจนาผล
ของการตัดสินใจเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

8)

ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั รายงานให้ทราบถึงผลของการสอบสวน

9)

วิธี การที่ มีเหตุผลและมี ความจาเป็ น จะถูกนามาใช้เพื่ อปรับ ปรุ งแนวทางปฏิ บัติ ต่อไป (ถ้า จาเป็ น )
เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต หรือเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการฝ่ าฝื นนโยบาย
บริษัทเพิ่มมากขึน้

นโยบายและขัน้ ตอนการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนฉบับนี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
เข้าใจและปฏิบตั ิตาม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เป็ นต้นไป

..........................................
(นายแรนดี ้ ซิม เชง เหลียง)
ประธานกรรมการ

นโยบำยและขั้นตอนกำรกระทำผิดและให้ควำมคุ้มครองผูร้ ้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures) ฉบับนี้
ได้รับอนุมัติจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งใช้แทนฉบับลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562
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