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นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
ของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุรกิจหลักทรัพย์ โดยปฎิบตั ิตาม
กฎหมายด้วยความโปร่ งใสและมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ ดี และไม่สนับสนุ นการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯจึ งเห็ นเป็ นการสมควรที่ จะกาหนดนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฎิบตั ิในการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
คนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
คานิยาม
การทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การให้สินบน การเรี ยกรับ เสนอให้ทรัพย์สิน หรื อ
เงินทองรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุ คคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯละ
เว้นการปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้าที่ หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหรื อฝ่ าฝื นกฎหมายจริ ยธรรม หรื อ
จารี ตทางการค้าที่ให้กระทาได้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ามกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ดาเนิ นการหรื อยอมรับ
การคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ และ
ข้อกาหนดกฎหมาย
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีหน้าที่พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ
สนับสนุนการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาเอามาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
2. คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง มี ห น้าที่ ป ระเมิ น ความเสี่ ยงของธุ รกิ จ เพื่ อระบุ ถึงการ
ดาเนิ นงานที่มีความเสี่ ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อป้ องกันและลดความเสี่ ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(Internal Control) ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯประเมินได้วา่ ข้อกาหนดต่างๆที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วนั้น
บรรลุผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
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4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ
และให้ การส่ งเสริ ม สนับ สนุ น นโยบายต่ อ ต้านคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อสื่ อ สารไปยังพนักงานและ
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบบริ ษทั ฯและข้อกาหนดของกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัตติ ่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น
กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ไม่เรี ยกรับและจ่ายสิ นบนกับบุคคลอื่นใดที่ ตนได้เข้าไปติดต่องานกับ หน่ วยงานของรัฐและ
เอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางมิชอบ
2. ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่มีมูลค่าสู งเกิน
ความจาเป็ น หากมีความจาเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้พนักงานรายงานให้บริ ษทั ทราบและนาส่ ง
บริ ษทั ฯต่อไป
3. บริ ษทั ฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้ องกันมิให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีระเบียบของ
บริ ษทั ฯ กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ
ต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
4. พนักงานต้องไม่ ละเลยหรื อ เพิ กเฉย หากพบเห็ น การกระท าที่ ทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น หรื อส่ อ ไป
ในทางทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบทันที ซึ่ ง
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการคุม้ ครอง
จากบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯจัดให้มีการให้ความรู ้ความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่ งเสริ มให้พนักงานมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
รับผิดชอบในการปฎิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. ผูท้ ี่ กระทาการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บัติตามนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น จะมี โทษตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯที่กาหนดไว้และ/หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรร
หาหรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทาความเข้าใจ
กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. เพื่อความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่ มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิ ดคอร์ รัปชัน่ กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ าจากัด (มหาชน) ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ย
ความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบหรื อรับของกานัลการเลี้ยงรับรอง
ต้องเหมาะสมและเป็ นไปตามจรรยาบรรณ
2.2 เงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงิ นสนับสนุ น ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้าง
ในการติดสิ นบน
2.3 ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ รวมถึงหน่ วยงานของรัฐ ห้ามให้หรื อรับสิ นบนจากการดาเนิ น
ธุรกิจทุกชนิ ด การดาเนิ นงานจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสซื่ อสัตย์ และต้องดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3/8

AIRA Securities Public Company Limited 319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0-2080-2888 Fax. 0-2160-5400

บริ ษัทหลักทรั พ ย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2080-2888 โทรสาร 0-2160-5400
ทะเบียนเลขที่ 0107550000211

ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับการดาเนินการตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
ของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บริ ษทั มีข้ นั ตอนดาเนินงาน ตามกรอบของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
1.2 เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ทุ กระดับและทุ กฝ่ ายงานรู ้แนวทางปฎิ บตั ิ เพื่อที่ จะไม่เกี่ ยวข้องกับการ
คอร์รัปชัน่ ใดๆทั้งสิ้น
1.3 เพื่ อ ส่ งเสริ ม บทบาทและการมี ส่ วนร่ ว มของพนัก งาน เพื่ อ ป้ องกัน และต่ อ ต้านการคอร์ รัป ชั่น ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
1.4 เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มัน่ แก่ บุ ค คลทั่วไป และผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ วมกัน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต

2.

คานิยาม
2.1 “บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
2.2 การทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การให้สินบน การเรี ยกรับ เสนอให้ทรัพย์สิน หรื อ
เงินทองรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับ
บริ ษทั ฯ ละเว้นการปฏิ บตั ิในตาแหน่งหน้าที่ หรื อใช้อานาจในตาแหน่ งหน้าที่ โดยมิชอบหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมายจริ ยธรรม หรื อจารี ตทางการค้าที่ให้กระทาได้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้
2.3 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามความหมายของข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานบริ ษทั รวมถึงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม (ฉ.))
2.4 “ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายถึง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน

3.

ความรับผิดชอบ
3.1 พนักงานต้องศึ กษาและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับระเบี ยบปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการดาเนิ นการตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
3.2 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบี ยบ และประกาศที่ เกี่ ยวข้องที่หน่ วยงานกากับภายนอกและบริ ษทั
กาหนดโดยเคร่ งครัด

4.

หลักการดาเนินการ
4.1 บริ ษทั กาหนดระเบี ยบปฎิ บตั ิและขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ดังนี้
4.1.1 การประเมินความเสี่ ยง การควบคุม ตรวจสอบ และการเก็บรักษาข้อมูล
(1) บริ ษทั จัดให้มีการประเมิ น ความเสี่ ยง และจัดทามาตรการต่อต้านการคอร์ รัป ชั่น ซึ่ ง
เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่ประเมินได้
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(2) บริ ษ ัท มี กระบวนการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม และเพี ยงพอในการดาเนิ นการตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
(3) กระบวนการท าบัญ ชี มี การบัน ทึ ก รายการทางบัญ ชี และจัด ท ารายงานทางการเงิ น
รวมถึงเก็บรักษาเอกสาร ข้อมูลทางบัญชี และการเงิ นสาหรับการตรวจสอบและได้รับ
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตามระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
(4) บริ ษทั มี กระบวนการตรวจสอบการทาธุ รกรรมกับลูกค้า เพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงด้าน
คอร์รัปชัน่ รวมถึงมีวธิ ีการแก้ไขดังนี้ (อ้างอิงตาม (ข.), (ค.), (ง.), (ช.)) โดย
• บริ ษ ัท มี การตรวจสอบการให้ ค าแนะน า การรั บ ส่ งค าสั่ งซื้ อ ขายของเจ้าหน้า ที่
การตลาด โดยฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
• บริ ษทั ได้กาหนดให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิรายการฝาก ถอน โอนทรัพย์สินของลูกค้า เป็ น
อานาจตามคู่มือดาเนินการของบริ ษทั
• ในส่วนของการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริ ษทั ได้จดั เก็บแยกจากบัญชีบริ ษทั และ
ต้องระบุชดั เจนว่าเป็ นบัญชีเพื่อลูกค้า
• บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ และ
การรักษาความลับของหน่วยงานภายใน โดยกาหนดให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องแจ้งบัญชี
รายชื่อหลักทรัพย์แก่ฝ่ายงานกากับดูแลและตรวจสอบ และห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ขอ้ มูลซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อจากัดการธุรกรรมหลักทรัพย์ดงั กล่าว
• บริ ษทั มีการตรวจสอบงานจัดซื้ อโดยคณะอนุ กรรมการจัดซื้ อ และการทาสัญญามี
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบสัญ ญาท าหน้าที่ ส อบทาน พิ จารณาข้อ ตกลงก่ อ น
นาเสนอให้ฝ่ายบริ หารพิจารณาก่อนลงนาม (อ้างอิงตาม (จ.))
(5) การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆสาหรับตรวจสอบ เพื่อยืนยันความเหมาะสมของ
รายการทางการเงิน โดยกาหนดในระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
(อ้างอิงตาม (ข.), (ค.))
(6) ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งต้องรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่ อต้านคอร์ รัป ชั่น ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
4.1.2 การสื่ อสารภายใน การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและบทลงโทษ
(1) บริ ษทั จะดาเนิ นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ แก่พนักงานผ่านทาง
E-mail, Intranet และทาง Website ของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฎิบตั ิตาม
มาตรการดังกล่าว รวมถึ งรั บทราบถึ งบทลงโทษ กรณี พ นักงานทาความผิดและการ
คุม้ ครองกรณี พนักงานแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน่
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(2) ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลมี กระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่ อ ให้ ได้ บุ ค ลากรที่ มี ทัก ษะ
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดในจรรยาบรรณของพนักงาน (อ้างอิงตาม (ข.))
(3) บริ ษทั มีการจัดปฐมนิ เทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
บทลงโทษ รวมทั้งมีการฝึ กอบรมแก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
(4) การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการเลื่อนตาแหน่งจะพิจารณาจากการที่
พนักงานปฏิบตั ิตามมาตรการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ด้วย
(5) กรณี พนักงานต้องการคาแนะนาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชั่น
สามารถสอบถามได้โดยตรงจากฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
(6) กรณี พนักงานพบเหตุการณ์ คอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแสและหลักฐาน รวมทั้งขอ
คาแนะนาต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบได้โดยตรง โดยพนักงานที่
แจ้งเบาะแส และ/หรื อปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ จะไม่ถูกลงโทษ หรื อให้ผลทางลบใดๆ แก่
พนักงาน (อ้างอิงตาม (ฉ.))
(7) กรณี พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนิ นการลงโทษ
ตามข้อ บัง คับ เกี ่ย วกับ การท างานของบริ ษ ทั รวมถึง การด าเนิ น การตามกฎหมาย
(อ้างอิงตาม (ฉ.))
4.1.3 การสื่ อสารภายนอก
(1) บริ ษทั จะแจ้งนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้บริ ษทั ย่อยและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจของบริ ษทั รับทราบและนาไปปฏิบตั ิ ผ่านการประชุมบอร์ดบริ หาร บริ ษทั ย่อย
และWebsite บริ ษทั
(2) บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ต่อสาธารณชน โดยทาการเผยแพร่ ใน
Website ของบริ ษทั
4.1.4 การให้ความช่วยเหลือ การบริ จาค การให้ของขวัญ
(1) บริ ษทั มีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (คานิ ยามของ “การช่วยเหลือทาง
การเมือง (Political Contributions)” เป็ นไปตามคานิยาม การช่วยเหลือทางการเมือง ใน
หน้า 16 ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต)
(2) การบริ จ าคเพื่อการกุศ ล การสนับ สนุ น ทางการเงิ น บริ ษ ทั มี น โยบาย ขั้น ตอนและ
การควบคุ มกระบวนการอนุ ม ัติโดยผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง ทั้งนี้ ได้มี การสอบทานและ
ติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาคการกุศลไม่ได้ปฏิบตั ิเพื่อการคอร์รัปชัน่
(3) บริ ษทั มีข้ นั ตอนการควบคุมเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แก่พนักงานและคู่คา้ ทุกคน (อ้างอิงตาม (ก.), (ข.), (ช.)) โดย
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• ผูแ้ นะนาการลงทุนมีสิทธิขอเบิกเงินค่ารับรองตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงาน
ก ากับ ดู แ ลที่ เกี่ ย วข้อ ง และบริ ษ ัท ก าหนด โดยเอกสารประกอบการเบิ กต้อ งมี
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง
• หัวหน้าที ม หรื อผูบ้ ริ หารสายงานการตลาดที่ ดูแลรับผิดชอบ ต้องตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องในการพิจารณาอนุมตั ิ
• ฝ่ ายบัญชีและเบิกจ่าย และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลฯต้องทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสมของรายการที่ขอเบิก และเสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามสายงานหรื อ
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิตามระเบียบบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(4) พนักงานของบริ ษทั สามารถรับของขวัญ การบริ การต้อนรับ และ/หรื อ ผลประโยชน์
ใดๆ เฉพาะกรณี ตามธรรมเนี ยมประเพณี โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิ น 3,000 บาทหรื อ
มีมูลค่าพอสมควรแก่เหตุ หากการกระทาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
(5) บริ ษทั จะทาการฝึ กอบรมพนักงานหรื อมีการประกาศให้ทราบถึงระเบียบปฎิบตั ิ การให้
การรับของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่นๆ

หากท่านประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรื อหลักฐานของเหตุการณ์คอร์รัปชัน่ สามารถแจ้งได้ที่

ผูบ้ ริ หารสูงสุดฝ่ ายกากับดูแลและตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หรื อ Email : kanyathip.e@aira.co.th
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5. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(ก.) ประกาศเกี่ยวกับค่ารับรอง
(ก.1) ประกาศที่ สก. 2030/2551 เรื่ อ ง ระเบี ยบการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่ เจ้าหน้าที่ ก ารตลาด
หัวหน้าทีมการตลาด หรื อผูจ้ ดั การสาขา (ฉบับปรับปรุ ง)
(ก.2) ประกาศที่ สก. 2004/2556 เรื่ อ ง ระเบี ย บการเบิ ก ค่า รั บ รอง ค่า น้ า มัน ค่า ทางด่ ว น และ
ค่าโทรศัพท์ สาหรับหัวหน้าทีมการตลาด และผูจ้ ดั การสาขา
(ก.3) ประกาศที่ สก.2005/2556 เรื่ อง ระเบียบการเบิกค่ารับรอง ค่าน้ ามัน และค่าทางด่วน สาหรับ
ผูแ้ นะนาการลงทุนระบบผลตอบแทน Incentive Scheme
(ข.) ประกาศที่ สก. 2005/2552 เรื่ อง คู่มื อกากับ ดู แลและการปฏิ บัติงาน (Compliance Manual) (ฉบับ
ปรับปรุ ง)
(ค.) ประกาศที่ สก. 2006/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
(ง.) ประกาศที่ สก. 2004/2554 เรื่ อ ง มาตรการป้ องกัน การใช้ข ้อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการซื้ อ ขาย
หลักทรั พ ย์บัญ ชี Watch List และ Restricted List และการรั ก ษาความลับ ของหน่ ว ยงานภายใน
(Chinese wall) (ฉบับปรับปรุ ง)
(จ.) ประกาศที่ สก. 2001/2558 เรื่ อง ใบตรวจสอบสัญญาและระเบียบการทานิ ติ กรรมสัญญาของบริ ษทั
กับบุคคลภายนอก
(ฉ.) ประกาศที่ ทธ.2-0771/2553 เรื่ อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานบริ ษทั
(ช.) ประกาศที่ สก. 2021/2558 เรื่ อง คู่มืออานาจดาเนินการของบริ ษทั (ฉบับปรับปรุ งปี 2558)
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