บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
13.

ความรับผิดชอบต่ อสังคมและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น

13.1 ความรับผิดชอบต่ อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR )
บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด
(มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA
International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) (ซึ่งเรี ยกรวมกันว่า “กลุม่ บริ ษัท” หรื อ “บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย”))
ตระหนักถึงความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยได้ มีการเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมให้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ให้ ความสาคัญกับความรับผิดขอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
การดูแลข้ อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยและข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยและข้ อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ า โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ในการเข้ าถึงข้ อมูลบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในแต่ละระดับ รวมทังจั
้ ดให้ มีการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในสถานที่ทางาน และจัดระเบียบการบริ หารความปลอดภัยในข้ อมูลต่างๆ โดยมีการ
แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อส่งเสริ มกิจกรรม ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การประเมิ นผลการปฏิบตั ิงานให้ ได้ ตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การฝึ กอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบตั ิงาน การประเมินระดับความเสี่ยงในการบริ หารงานในทุกส่วนงานเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในทรัพย์สิน และข้ อมูลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยการจัดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้ อง และการใช้ ระบบ
ควบคุมการเข้ าออกสถานที่ทางานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้ อมูลไปยังบุคคลภายนอกองค์กร
ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการดาเนินงานโดยยึดหลักความ
เสมอภาคในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรมและมีความโปร่ งใส รวมถึงต้ องไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการละเว้ นหรื อ
หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิเสธความรับผิดชอบที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยพึงมีต่อลูกค้ าที่สจุ ริ ต รวมทังมี
้ มาตรฐานใน
การดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้ ความเข้ าใจ ความชานาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ตามหลักวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในวิชาชีพ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า เพื่อบรรลุในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ า
ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
พนักงานทุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ อย่างยิ่ง ดังนัน้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริ มและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ า มีความมัน่ คงในอาชีพและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และมีความเป็ นธรรม
เพื่อให้ พนักงานได้ รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
พร้ อมนี ้ ได้ จัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ พ นัก งาน ได้ แ ก่ การตรวจสุข ภาพประจ าปี สวัส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบตั ิ และกรณี
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็ นต้ น
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและชุมชน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการที่จะดาเนินธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคม มุ่งมัน่ ที่จะใช้ ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ ดีขึ ้น และยังคงเดินหน้ าในการดาเนินธุรกิจควบคูก่ บั การ
พัฒนาสังคม โดยได้ จดั งบประมาณส่วนหนึ่ง จากรายได้ ของบริ ษัทฯ เพื่อตอบแทนกลับคืนสูส่ งั คม ทังนี
้ ้ ได้ จดั ให้ มีกิจกรรม
ปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมทังรณรงค์
้
ให้ พนักงาน
รู้คณ
ุ ค่าของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
สาหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ
เช่น การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยจัดให้ มีการรณรงค์เก็บขยะริ มฝั่ งทะเล การเปิ ดศูนย์เรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษา การมอบ
ทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนนักศึกษา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กับผู้ประสบภัยน ้าท่วม การสนับสนุนของ
ที่ระลึกในคอลเลคชัน่ “Giving & Sharing by Chiratorn” เพื่อนารายได้ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สาหรับนาไปใช้ ในการ
รักษาเพื่อต่อชีวิตให้ กบั ผู้ป่วย และใช้ ในโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ
13.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย) ให้ ความสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึง
การให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ในเรื่ องต่างๆดังนี ้
 การเปิ ดบัญชีรับลูกค้ าใหม่ ทังในส่
้ วนของ AS และ AF จะดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การรู้ จกั และตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (KYC/CCD) รวมถึงการตรวจสอบประวัติการก่อการร้ ายและนักการเมือง ตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู ่อการร้ าย ของ สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 การกาหนดหลักเกณฑ์การรับหรื อให้ ของขวัญให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทบี่ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยกาหนด
 การกาหนดให้ พนักงานและผู้บริ หารเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ เฉพาะบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS เท่านัน้
และกาหนดให้ มีการตรวจสอบรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริ หาร AS เป็ นรายเดือน
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