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เร ือ่ง รายงานการประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติ 

ความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

และแผนการด าเนนิการตามมาตรการป้องกนั
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กระบวนการ ลกัษณะความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
/การตรวจสอบ

แผน
ด าเนนิการ

การก าหนดนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์
ฝ.ยทุธศาสตรแ์ละการตา่งประเทศ
ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กอ่น-หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก
ผลกระทบ สงู เพราะเป็นวงกวา้ง มี
มาตรการเพิม่เพือ่ควบคมุคณุภาพ

อาจออกนโยบายเพือ่
ประโยชนข์องคนกลุม่ใดกลุม่
หนึง่ 

- ในการก าหนดแผนยทุธศาสตรม์กีารศกึษาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และ
แนวโนม้ตา่ง ๆ ของสากล รวมทัง้ ดคูวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตแิละ
แผนพัฒนาตลาดทนุไทย

- ใหม้กีารวเิคราะหค์วามเหมาะสมของกฎเกณฑท์ีเ่สนอ มขีอ้มลู มกีารรับฟัง
ความเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยีรอบดา้น พจิารณากลั่นกรองถงึขัน้ คกก.

- การก าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตรผ์า่นการตดัสนิใจเป็นองคค์ณะโดย
คณะผูบ้รหิารระดับสงู (Management Committee)

- มกีารก าหนดปัญหาและผลลัพธท์ีต่อ้งการบรรลชุดัเจนเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัตามผลสมัฤทธิ์

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ
-ไมพ่บการรอ้งเรยีน
เรือ่งการออกนโยบาย
เอือ้ประโยชน์

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

การอนมุตั ิอนญุาต 
และใหค้วามเห็นชอบ
ฝ.จดทะเบยีนฯ-ตราสารทนุ
ฝ.จดทะเบยีนฯ-ตราสารทนุและ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน
ฝ.ก ากบัการสอบบัญชี

ฝ.ก ากบัรายงานทางการเงนิ
ฝ.ก ากบัธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.ก ากบัธรุกจิตวักลาง
ฝ.ก ากบัตลาด
ฝ.ตราสารหนี้
ฝ.พัฒนาบรษัิท
ฝ.นโยบายธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.นโยบายตวักลาง

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิปานกลาง
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส

อาจไมพ่จิารณาเคสดว้ยความ
เป็นธรรม กระทบตอ่ความ
น่าเชือ่ถอืขององคก์ร และ
การคุม้ครองผูล้งทนุ และ
ความเรยีบรอ้ยตลาดทนุ เชน่
- ไมอ่นุญาต/ไมอ่นุญาต ตาม
หลักเกณฑ์

- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีค่วรเปิด

- ม ีchecklist การพจิารณา โดยตอ้งระบเุหตผุล / ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง

- ม ีจนท. หลายฝ่ายพจิารณารว่มกนั มรีะบบกลั่นกรองงานเป็นล าดบัขัน้

- มกีารหมนุเวยีนเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบบรษัิทตามความเหมาะสม

- เปิดเผยขัน้ตอน/ระยะเวลาด าเนนิการตาม พรบ. อ านวยฯ อยา่งเครง่ครัด

- กรณีผูป้ระกอบธรุกจิหลักรัพยฯ์ มกีารตัง้คณะท างานเพือ่รว่มกันพจิารณา
ใหใ้บอนุญาต / ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่ลดการใชด้ลุยพนิจิสว่นตวัและมี
มาตรฐานในการพจิารณา

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีแ่สดงให ้
เห็นถงึการรับสนิบน
หรอืทจุรติ
- การตรวจสอบของ 
ฝ. ตรวจสอบกจิการ
ภายใน ไมพ่บการ
ไมป่ฏบิตัติาม
กระบวนการที
ก าหนด

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

- ไมพ่จิารณาเคสตามล าดบั
กอ่นหลัง

- มกีารบนัทกึระยะเวลาการรับเคส จนถงึวนัทีแ่จง้ผล และเปิดเผยขอ้มลู 
หากผดิปกต ิผูย้ ืน่ขอรายอืน่จะชว่ยตรวจสอบ หยบิยกขึน้อา้งองิเอง 

- มกีารก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

- ไมห่ยบิยกประเด็นความผดิ
ขึน้ตรวจสอบ/ด าเนนิการ 
หรอืท าใหน้ ้าหนักการกระท า
ผดิเปลีย่นไป

- ในเคสส าคญั มเีจา้หนา้ทีม่ากกวา่ 1 คนทีไ่ดรั้บมอบหมาย และมกีาร
หารอืกบัหลายฝ่าย

- มกีารบนัทกึเอกสาร หลักฐานการพจิารณา 

- ท าตามเกณฑ ์แตเ่รยีกรับ
สนิบน 

- ปลกูฝังคา่นยิม ความซือ่ตรง โปรง่ใส ชว่ยกนัสอดสอ่ง

- มกีลไกรับเรือ่งรอ้งเรยีน / ชีเ้บาะแส

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ ในการด าเนนิงาน เชน่ รบัสนิบน (1/3) โอกาสเกดิต า่ 1 :ผลกระทบสงู 4
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ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0
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กระบวนการ ความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผนด าเนนิการ

การก ากบัดแูล ตรวจสอบ
และบงัคบัใชก้ฎหมาย
ฝ.ก ากบัธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.ก ากบัธรุกจิตวักลาง
ฝ.ก ากบัตลาด
ฝ.พัฒนาบรษัิท
ฝ.ก ากบัการขายและผลติภัณฑก์ารลงทนุ 
ฝ.ก ากบัการสอบบัญชี

ฝ.ก ากบัรายงานทางการเงนิ
ฝ.ตรวจสอบตลาดทนุ 1
ฝ.ตรวจสอบตลาดทนุ 2
ฝ.คดี

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิสงู
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่ (2)
ผลกระทบ ปานกลาง – เป็นรายเคส

อาจมกีารบดิเบอืน
ประเด็นตรวจสอบ 
หรอืพยานหลักฐาน 
สง่ผลให ้

-ผูท้ีถ่กูตรวจสอบ
ไมไ่ดรั้บการลงโทษ
ในระดบัทีส่มควร

-ผูท้ีถ่กูตรวจสอบ
ไดรั้บการปฏบิัติ
อยา่งไมเ่ป็นธรรม

- แยกสว่นงานตรวจสอบกบัสว่นงานทีต่ัดสนิใจด าเนนิการ (counter
balance)

- มกีารวางแผนตรวจสอบลว่งหนา้

- ตัง้คณะท างานในฝ่ายงานรว่มกันพจิารณาเคส เพือ่ใหก้ดิการ
ตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิระหวา่งกนั และมมีาตรฐานในการพจิารณา

- มฐีานขอ้มลูเพือ่ใหต้รวจสอบไดภ้ายหลัง

- พจิารณาเคสในรปูแบบคณะกรรมการ เชน่ Enforcement Committee 

คณะวนัิยฯ คณะทีป่รกึษาดา้นการสอบบัญช ี

- มกีาร stamp running No. เอกสารหลักฐานทกุหนา้ และ scan เขา้
ระบบ เพือ่ป้องกนัการปิดบงั / ตดั / ท าลาย / สรา้งหลักฐาน รวมทัง้ 
verify เอกสารกบั file ที ่scan เพือ่ป้องกนัการสญูหาย

- มอียัการทีป่รกึษารว่มใหค้วามเห็นในชัน้ตรวจสอบ

- ม ีฝ. คดพีจิารณาเอกสารหลักฐานทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบอกีครัง้
กอ่นการด าเนนิการทางกฎหมาย

เพยีงพอ 
มกีารปฏบิตัจิรงิ & เพิม่

กลไก
-การตรวจสอบของ ฝ.ตส.
ภายในฯ ไมพ่บการไม่
ปฏบิตัติามกระบวนการใน
เรือ่งส าคญั 

- ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งรับ
สนิบน/ทจุรติ

-ขอ้รอ้งเรยีน จนท. มัก
เกีย่วขอ้งประเด็น กม. 
ควรพจิารณาโดยนัก กม. 
ทีเ่ป็นกลาง

ปฏบิตัติอ่เนื่อง

✓ ปรับปรงุค าสัง่
การพจิารณาขอ้
รอ้งเรยีน (4/62)

การจดัซือ้จดัจา้ง
ฝ.การเงนิและบรหิารทัว่ไป
ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิสงู
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส

อาจจัดจา้งผูใ้ห ้
บรกิารไมเ่ป็นธรรม 
สง่ผลใหไ้ดรั้บสนิคา้
หรอืบรกิารทีไ่มไ่ด ้
คณุภาพหรอืราคาสงู
เกนิควร

- มกีารวเิคราะหค์วามคุม้คา่กอ่นการจัดซือ้จัดจา้ง ขออนุมัตเิกณฑ์
คดัเลอืก

- ด าเนนิการตาม พรบ. จัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครัด

- มกีารตัง้คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการตรวจรับทีไ่มใ่ช่

เจา้ของโครงการดว้ย เพือ่ใหม้กีารถว่งดลุ

- มกีารก าหนดและเปิดเผยเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกทีช่ดัเจนใน
TOR เพือ่ใหก้ารพจิารณาเป็นไปอยา่งโปรง่ใส

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

-การตรวจสอบของ ฝ.ตส.
ภายในฯ ไมพ่บการไม่
ปฏบิตัติามกระบวนการใน
เรือ่งส าคญั 

- ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งรับ
สนิบน/ทจุรติ

ปฏบิตัติอ่เนื่อง

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ ในการด าเนนิงาน เชน่ รบัสนิบน (2/3)



กระบวนการ ความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผน
ด าเนนิการ

การสรรหาบคุลากร
ฝ.ทรัพยากรบคุคล

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิ
ปานกลาง
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ต า่ – รายบคุคล โดย
พฤตกิรรมคน ถกูควบคมุดว้ย
กระบวนการท างานดว้ย

อาจเกดิความไมเ่ป็น
ธรรมในการรับสมัคร
คดัเลอืกบคุลากรเขา้
เป็นพนักงาน สง่ผลให ้
ไดพ้นักงานทีม่ี
ศกัยภาพไมเ่พยีงพอ 
หรอืมอีภสิทิธิใ์นการ
ท างาน

- มชีอ่งทางรับสมัครบคุลากรโดยประกาศในเว็บไซตใ์หรั้บทราบ 
และเปิดเผยคณุสมบัตใินการพจิารณาคัดเลอืก

- การคดัเลอืกจะตอ้งผา่นกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบคุคล
และสว่นงานทีต่อ้งการสรรหา

- การพจิารณาประเมนิผลงาน เลือ่นต าแหน่ง ใหค้ณุ ใหโ้ทษ มี
กระบวนการกลั่นกรองอยา่งนอ้ย 2 ชัน้ โดยมคีณะกรรมการดา้น
บรหิารบคุคลพจิารณาภาพรวม

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บกรณีทีแ่สดงถงึการ
รับ พนง. ขาดคณุภาพ 
เพือ่สรา้งความสมัพันธ์
หรอื การรอ้งเรยีนของ 
พนง. ในเรือ่งดงักลา่ว

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

การบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รเพือ่
ป้องกนัการทจุรติ
ทกุฝ่ายงาน

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิต า่
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ต า่ – รายบคุคล โดย
พฤตกิรรมคน ถกูควบคมุดว้ย
กระบวนการท างานดว้ย

- กลไกการป้องกนั

การทจุรติอาจไมรั่ดกมุ

- พนักงานไมรั่บทราบ
แนวปฏบิตั ิ

- พนักงานรูส้กึไม่
ปลอดภยัในการแจง้
เบาะแส

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดนโยบาย ก.ล.ต. ปลอดคอรรั์ปชัน่

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) สอบทาน ความ
เพยีงพอ ประสทิธผิล และการด าเนนิการตามนโยบาย แนวทาง
ธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณพนักงาน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิัตติามนโยบาย 
ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัเิพือ่ป้องกันการทจุรติ

- ใหพ้นักงานทดสอบความเขา้ใจ และตอ้งลงนามรับทราบการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทกุปี

- มนีโยบายงดรับของขวญั (no gift policy) และประกาศให ้
สาธารณชนรับทราบ

- มชีอ่งทางใหพ้นักงานแจง้เบาะแสการทจุรติและมมีาตรการ
ปกป้องผูแ้จง้เบาะแส

- มกีารก าหนดหลักเกณฑ/์กระบวนการตรวจสอบเมือ่มเีรือ่ง
รอ้งเรยีน

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บเรือ่งรอ้งเรยีนใน
เรือ่งการรับสนิบน ทจุรติ

- พบขา่วคนในครอบครัว
พนง. แอบอา้งความ
เกีย่วขอ้งกบัผูม้ตี าแหน่ง
ระดบัสงูใน กลต. ซึง่มกีาร
ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ

- เพราะไมเ่คยพบกรณี
ทจุรติ และเชือ่ในความ
สจุรติ บางเรือ่งอาจยัง
ไมไ่ดท้ าเป็นค าสัง่ 
ขอ้บงัคบั

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

- จัดกจิกรรมเพือ่สือ่สาร
จรรยาบรรณพนักงาน

- สือ่สารเพือ่ชวนให ้
พนง. ชว่ยกนัสอดสอ่ง 
รักษาชือ่เสยีง สนง. 
และแจง้เบาะแส หาก
พบความผดิปกติ

- จัดท าระเบยีบขอ้บงัคบั
นโยบายตามเกณฑ์
ประเมนิ ITA ใหค้รบ 
(มยิ. 62)
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ความเสีย่งดา้น
ผลประโยชนท์บัซอ้น

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผนทีจ่ะ
ด าเนนิการตอ่

การใชข้อ้มลูภายในเพือ่
ผลประโยชนข์องตนเอง

- หา้มพนักงานซือ้ขายหลักทรัพย ์และมกีารตรวจสอบการซือ้ขายหลักทรัพยข์องพนักงานและ
ของครอบครัว

- พนักงานตอ้งแจง้กับผูบ้งัคับบญัชาในกรณีมผีลประโยชนท์บัซอ้น
- หากพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมขีอ้มลูส าคญั ขอลาออก ตอ้งขออนุญาตลว่งหนา้ 60 - 90 วนั และ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งงดการเขา้ถงึขอ้มลูของพนักงานทีล่าออกดว้ยหรอืไม่

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยไม่
เป็นกลาง / ปกปิด /ละเวน้
ในเคสทีม่ตีนหรอืผูใ้กลช้ดิ
มสีว่นไดเ้สยี

ส านักงาน
- ให ้พนง. แจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเคสทีรั่บผดิชอบ ไมใ่หพ้จิารณาเคสทีเ่กีย่วขอ้งกับคนใกลช้ดิ
คณะกรรมการ
- ใหก้รรมการเปิดเผยกรณีมผีลประโยชนท์บัซอ้นในเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาและงดเขา้รว่มประชมุ
ในวาระดงักลา่ว

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ
- ถอ้ยค าใน
จรรยาบรรณไม่
ชดัเจน

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

ปรับจรรยาบรรณให ้
ชดัเจนขึน้ (มยิ 62)

การใชอ้ านาจ / 
ความสมัพนัธส์ว่นตวั
ชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุ
พรรคพวก

การประเมนิผลงาน
- มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันทัง้ส านักงาน
- ประเมนิผลงานผา่นระบบเพือ่เก็บบันทกึผลงานเป็นหลักฐาน
การเลือ่นต าแหน่ง
- มคีณะกรรมการดา้นบรหิารบคุคลพจิารณาคัดเลอืกตามขอ้มลูการก าหนดเสน้ทางอาชพี (career 

path) และแผนสบืทอดต าแหน่งของส านักงาน (succession plan) และมกีารสมัภาษณ์เมือ่จ าเป็น
- ใหโ้อกาสแกท่กุคนโดยเทา่เทยีมโดยประกาศรับสมัครในกรณีมตี าแหน่งวา่ง มกีารทดสอบความรู ้
หรอืสมัภาษณ์ในกรณีทีเ่ห็นวา่จ าเป็น 

การจัดซือ้จัดจา้ง
- ด าเนนิการตาม พรบ. จัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครัด
- มกีารตัง้คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการตรวจรับทีม่าจากสว่นงานทีไ่มใ่ชเ่จา้ของ
โครงการดว้ย เพือ่ใหม้กีารถว่งดลุ

- มกีารก าหนดและเปิดเผยเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกทีช่ดัเจนใน TOR
- มกีารตรวจสอบคณุสมบัตผิูย้ ืน่ขอ้เสนอแตล่ะราย ตลอดจนบคุลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจัดซือ้
จัดจา้งวา่เป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัหรอืไม ่โดยมกีารสือ่สารใหบ้คุลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บทราบ
กอ่นเขา้กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

ความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น อาจเกดิขึน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ซึง่อาจท า

ใหไ้มไ่ดใ้ชด้ลุพนิจิในการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยเทีย่งธรรม หรอืท าให ้สนง. ถกูกลา่วหาวา่ไมเ่ป็นกลาง
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ผลการตรวจสอบภายในดา้นทจุรติคอรปัช ัน่ระหวา่งปี  2559-2561

เร ือ่งทีต่รวจสอบ ผลการตรวจสอบ

จรรยาบรรณพนกังาน คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุครัง้ที ่3/2559 และการประชมุครัง้ที ่3/2560 ได ้
พจิารณางานสอบทานจรรยาบรรณพนักงานเรือ่งการใชอ้ านาจหนา้ทีห่าประโยชน ์สรปุไดว้า่
พนักงานในฝ่ายทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดแูลตรวจสอบ และบังคับใชก้ฎหมาย มคีวามตระหนักและ
เขา้ใจจรรยาบรรณพนักงานในเรือ่งการใชอ้ านาจหนา้ทีห่าประโยชนเ์ป็นอยา่งด ี
สภาพแวดลอ้มภายในสว่นงานมกีารควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอเหมาะสมทีจ่ะสนับสนุนให ้
พนักงานปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ โดยถอืประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวมเป็น
ทีต่ัง้และมจีติส านกึในการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั

การประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้น
การคอรร์ปัชนัของ ก.ล.ต.

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุครัง้ที ่4/2561 ไดพ้จิารณางานสอบทานการประเมนิ
ตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนัของ ก.ล.ต. ตามโครงการแนวรว่มปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (“โครงการ CAC”) ซึง่ก าหนดใหม้กีารประเมนิตนเองตาม
แนวทางของโครงการ CAC และทบทวนการประเมนิทกุ 3 ปี สรปุไดว้า่ ส านักงานผา่นเกณฑ์
การประเมนิตามแนวทางของโครงการดังกลา่ว โดยผา่นเกณฑท์ัง้ 71 ขอ้
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รายงานผลการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2561

กจิกรรม ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบ ชว่งเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนนิการ

ใหพ้นักงานท าแบบทดสอบเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
จรรยาบรรณพนักงาน และลงนามรับทราบ
ประจ าปี

ฝ.ทรัพยากรบคุคล ไตรมาส 1/61 - พนักงาน 100% รับทราบ
จรรยาบรรณ

- ไมพ่บการรอ้งเรยีน หรอื
การกระท าทีเ่ป็นการทจุรติ
ของพนักงาน

รว่มกจิกรรมกบัองคก์รตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั 
(ประเทศไทย) (“ACT”) ประจ าปี

ฝ.สือ่สารองคก์ร ไตรมาส 3/61

จัดกจิกรรม “SEC White Day” เพือ่ให ้
ความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิัตติามจรรยาบรรณ
และแนวปฏบิัตทิีส่ าคัญอืน่ ๆ เพือ่ปลกูฝัง
คา่นยิมของส านักงานเรือ่ง “ซือ่ตรง” โดยให ้
พนักงานตอบค าถาม พรอ้มรับของทีร่ะลกึ
และชงิรางวลั 

ฝ.ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4/61

ประเมนิความเสีย่งระดับองคก์รและระดับ
ฝ่ายงานประจ าปี

ฝ.บรหิารความเสีย่งและ
ธรรมาภบิาลองคก์ร

ไตรมาส 4/61
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