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นโยบายการแจ้งเบาะแส การกระทาํผิดและการทุจริต 
(Whistle Blowing Policy) 

 
ก. เหตุผลในการออกนโยบาย 

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ ให้บริการด้านสินเช่ือสว่นบคุคล
ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีจะเป็นบริษัทสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีเติบโตเร็วท่ีสดุในประเทศไทยควบคู่ไป
กับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การกระทําผิด
และการทจุริต (“นโยบาย”) ทัง้นี ้เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง 
ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และการทจุริตตอ่บริษัท 

ข. วัตถุประสงค์ 

นโยบายนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  

(1) สนบัสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัท ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท  

(2) กําหนดช่องทางท่ีปลอดภยัและเป็นความลบัในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและ
การทจุริต เพ่ือช่วยให้บคุคลใดผู้พบเห็นการกระทําผิดสามารถให้ข้อมลูได้อย่างมัน่ใจ  

(3) ให้ความคุ้มครองพนกังานท่ีได้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต รวมทัง้ให้
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรม 

(4) ป้องปรามการกระทําผิดและการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ในบริษัท และช่วยให้สามารถตรวจพบและ
ลดความเสียหายจากการกระทําผิดหรือการทจุริต 

(5) สง่เสริมภาพลกัษณ์และการมีจริยธรรมท่ีดีของบริษัท และพนกังาน  
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ค. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายนีใ้ห้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กับบริษัท โดยครอบคลุมการกระทําผิดและการทุจริต (ทัง้ท่ีปรากฎแล้ว
หรือสงสยั) ซึง่เก่ียวข้องกบัผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 
ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

กรณีท่ีข้อความหรือเนือ้หาใดในนโยบายท่ีกําหนดไว้นีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย ให้ใช้บงัคบัได้เท่าท่ี
ไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายกําหนด 

--------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1.  ในนโยบายนี ้

“บริษัท” หมายถงึ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) ทุกคน และ 
ทกุระดบัชัน้ รวมถงึผู้บริหาร พนกังานสญัญาจ้าง ท่ีปรึกษา  

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า พนักงานระดับบริหาร หรือพนักงานท่ีอยู่ในระดับชัน้
ผู้จดัการ (Manager Class) ขึน้ไป ท่ีพนกังานสามารถไว้วางใจท่ีจะแจ้งเร่ืองร้องเรียนตามนโยบาย
นี ้

“คู่ค้า” หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือทําธุรกรรมกับบริษัท 
หรือเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ในทอดสดุท้ายจากการมีความสมัพนัธ์หรือทําธรุกรรมกบับริษัท รวมถงึผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกบัการมีความสมัพนัธ์หรือทําธุรกรรมกบั
บริษัท 

“การกระทําผิด” หมายถงึ การกระทําหรือละเว้นการกระทําใดๆ ของผู้บริหารหรือพนกังาน 
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ข้อบงัคบัการทํางาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ หรือระบบควบคมุ
ภายในท่ีบกพร่องของบริษัท ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
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“การทจุริต” หมายถงึ การกระทําโดยเจตนาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการกระทํา เช่น การยกัยอก
ทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกงหรือการตกแตง่งบการเงิน เป็นต้น 

“การแจ้งเบาะแส” หรือ “Whistle Blowing” หมายถงึ การให้ข้อมลู การร้องเรียน หรือการ
สอบถามข้อสงสยั ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีท่ีพบการกระทําผิด
กฎหมาย  

“ผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน” หมายถงึ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท รวมถงึ
ผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ ซึง่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริตใดๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
บริษัท ด้วยเจตนาสจุริต 

หมวดที่ 2 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ข้อ 2. คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติันโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต 
โดยกําหนดเป็นกรอบหลกัการและแนวทางไว้ในนโยบายฉบบันี ้ตามกระบวนการพิจารณาการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนกําหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท  

ข้อ 3.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 

 3.1) ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตลอดจนสอดสอ่งดแูลและสง่เสริมผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายตา่งๆ ของบริษัท 

3.2) สง่เสริมและจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ
มีประสทิธิผลเพ่ือป้องกนัการกระทําผิดและการทจุริตในสว่นงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่

3.3) ทําให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนในหน่วยงานได้รับทราบนโยบายฉบบันี ้

3.4) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต  
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3.5) เ ม่ือพบการกระทําผิดหรือทุจริตเกิดขึน้  ให้แจ้งฝ่ายการกํากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance Department) ผ่านช่องทางท่ีกําหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี  ้และ/หรือระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 4. พนักงาน  

4.1) รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ 

4.2) แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบหรือตามช่องทางท่ีกําหนดไว้ในนโยบายนีโ้ดย
ทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําผิดหรือการทจุริตเกิดขึน้  

4.3) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ท่ีทําหน้าท่ีสอบสวน
เร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต 

ข้อ 5. ฝ่ายการกาํกับการปฏิบัตงิาน (Compliance Department) 

5.1) ให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารและพนกังานในการนํานโยบายนีไ้ปใช้ปฏิบตัิ รวมทัง้ส่ือสาร
ทําความเข้าใจให้พนกังานของบริษัทรับทราบเร่ืองนโยบาย และกระบวนการพิจารณา ตลอดช่อง
ทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และจดัอบรมให้ความรู้อยา่งเหมาะสม  

5.2) ประสานงานรับเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต และแจ้งความ
คืบหน้า ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตให้ผู้ ร้องเรียน ผู้ ถูก
ร้องเรียนได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลความจําเป็นในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษา
ความลบั บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมลูในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทาง
วินยั  

5.3) จัดทํารายงานสรุปเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต ส่งให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ข้อ 6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

 6.1) จัดทํารายงานสรุปเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต ส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจําเป็นรายไตรมาส 
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หมวดที่ 3 

การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 

ข้อ 7. เม่ือผู้ ร้องเรียนพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการกระทําผิดและการทจุริต สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแส ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสม ดงันี ้ 

1) ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 
2) แจ้งผ่าน Whistle Blowing Hotline ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท 
3) ส่งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึง ฝ่ายการกํากับการปฏิบัติงานผ่านทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ท่ีถกูกําหนดขึน้ไว้เฉพาะ 
4) ส่งจดหมายปิดผนึกถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ 

กรรมการของบริษัท ตามท่ีอยูด่งันี ้ 

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จาํกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ 10330         

ข้อ 8. ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาได้รับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต รวมทัง้
หากพบวา่มีการกระทําผิดหรือการทจุริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหรือสง่ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 
ถงึฝ่ายการกํากบัการปฏิบตัิงาน 

ข้อ 9. ผู้ ร้องเรียนควรกรอกข้อมลูในแบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 
ตามเอกสารแนบ 1 ไว้อย่างเพียงพอเท่าท่ีจะกระทําได้เพ่ือให้สามารถนําไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ 
เช่น บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะและรายละเอียดของเหตกุารณ์ วนัท่ีและข้อมลู นอกจากนีผู้้ ร้องเรียน
ควรเปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เพ่ือให้บริษัท สามารถสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ อยา่งไรก็ตามผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยช่ือของตนเองก็ได้  

หมวดที่ 4 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 

ข้อ 10. บริษัทโดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส การกระทําผิดและการทจุจริต (Whistle Blowing 
Committee) มีอํานาจพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัข้อร้องเรียนและ
เบาะแสการกระทําความผิดและการทุจริตเพ่ือพิจารณา และดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง 
ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําหน้าท่ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม  
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ข้อ 11. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีถูกแต่งตัง้เพ่ือพิจารณาตามข้อ 10. ควรประกอบไป
ด้วยผู้ อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าระดับชัน้หวัหน้าฝ่ายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย
กํากบัการปฏิบตัิงาน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และฝ่ายของผู้ถกูร้องเรียน ทัง้นี ้สมาชิก
ในคณะกรรมการท่ีถกูแต่งตัง้จะต้องไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบัเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิด
และการทจุริต    

โดยกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระทําผิดและการ
ทจุริตต้องเป็นไปอย่างอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานท่ีสามารถใช้ยืนยนัหรือโต้แย้ง
กบัข้อมลูท่ีได้รับ รวมทัง้จะดําเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือดําเนินคดีทางกฎหมายกบัผู้กระทํา
ผิด ตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 

หมวดที่ 5 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ 

ข้อ 12. บริษัทกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน เพ่ือป้องกันการกลัน่
แกล้ง ขม่ขู ่หรือทําลายพยานหลกัฐาน ดงันี ้

1) ปกป้อง คุ้มครอง และไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ ท่ี
ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้วยมีเจตนาสจุริต  

2) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท จะไมเ่ปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน 

3) บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4) ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หากเห็นว่าอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองได้  

หมวดที่ 6 

การรักษาการตามนโยบาย 

ข้อ 13. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และจดัให้มีคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส การกระทําผิดและ
การทุจจริต (Whistle Blowing Committee)ของบริษัทเป็นผู้ รักษาการตามนโยบายฉบบันีแ้ละให้มี
อํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทํา
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ความผิดและการทุจริต รวมถึงพิจารณาออกระเบียบปฏิบัติ ข้อกําหนด ประกาศและคําสั่งท่ี
เก่ียวข้องรวมถงึการมอบหมายอํานาจตามความจําเป็นและเหมาะสม 

กรณีไม่มีเร่ืองแจ้งเบาะแส การกระทําผิดและการทจุจริตเกิดขึน้เลยในปีนัน้ๆ คณะกรรมการรับแจ้ง
เบาะแส การกระทําความผิดและการทจุจริตควรประชมุกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรืออาจพิจารณา
จดัการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปีได้ ตามความจําเป็นและเหตอุนัสมควร 

หมวดที่ 7 

การเปิดเผยข้อมูล และการรายงาน 

ข้อ 14. บริษัทเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแส การกระทําผิดและการทุจริต ข้อร้องเรียน และผล
การปฏิบัติท่ีเกิดขึน้ในรอบปีนัน้ๆ ในรายงานประจําปี เร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และบน
เวบ็ไซต์ของบริษัท 

ข้อ  15. บริษัทต้องรายงานผลการพิจารณาและลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 8  

การทบทวนนโยบาย  

ข้อ 16. ส่วนงานกฎหมายและการกํากบัการปฎิบตัิงาน (Legal and Compliance Division) เสนอ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนีต้ามความจําเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบบันี ้

หมวดที่ 9  

บทลงโทษ  

ข้อ 17. หากผู้ ใดฝ่าฝืน กระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี  ้
รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบตัิ  เปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ ร้องเรียนโดยไม่มีเหตจํุาเป็น ทําให้เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภยั หรือทําการใดอนัเป็น
เหตใุห้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ถือวา่ผู้นัน้
กระทําผิดวินยัและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการ
กระทําดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือตามกฎหมายกําหนด 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy) นี ้มีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
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แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM 

วนัท่ีรายงาน:_____________________  
Date of report  

ช่ือ- นามสกลุ *(เลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยได้):__________________________________________________ 
(Whistleblower’s name (Optional)) 
ท่ีอยู:่   _____________________________________________________________________ 
(Address)  _____________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัท์:    อีเมล์:       
(Telephone)     (E - Mail) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง:           
(Name of involved company) 

วนัท่ีเกิดหรือพบเห็นการกระทําผิด:         
(Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered)) 

โปรดระบรุายละเอียดเร่ืองร้องเรียนของทา่น หรือ ลกัษณะการกระทําผิดหรือการทจุริต: 
(Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected) 
            
             

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล และมลูเหตท่ีุทําให้ท่านเช่ือวา่มีส่วนเก่ียวข้องกบั
เหตกุารณ์: 
(Name(s) and job title(s) of person(s) who is believed to be involved and the basis for your 
belief) 
             

มลูคา่ของเงินหรือทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง / ประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (ถ้ามี): 
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any) 
             

หมายเหต:ุ โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ (ถ้าจําเป็น) 
(Remark: Please attach additional document(s) (if any)) 


