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บริษัท อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  และการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบาย
การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้ 

   นิยำม 

การทุจริต หรือคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจ

ในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้ับ หรือผู้ให ้คอมมิชชั่นหรือสินบน การน าเสนอ การให้ของขวัญ

หรือการให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด หรือการ

เอ้ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 

กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ/หรือการกระท าอันมิควรหรือการกระท าใดที่ขัดต่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

1. บททั่วไป 

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระท าการอันใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทั้งกระท าด้วยตนเองและผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก) เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และ
การแลกเปลี่ยนกับงานหรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายใต้อ านาจหน้าที่ของตน มีความผิดร้ายแรงที่มีโทษถึงถูกเลิกจ้างโดย
ไม่จ่ายค่าชดเชย (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน) โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายด าเนินงาน 
อาทิ แผนกจัดซื้อ แผนกการตลาด และแผนกบุคคล จัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี 
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

2.1) บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนจัด
ให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทผ่านทางคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

2.2) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังพนักงาน คู่ค้า 
ตลอดจนบุคคลภายนอกถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

3. กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากบริษัทฯ มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง มีอิสระทางความคิด และการตัดสินใจโดยไม่อิงกับพรรคการเมืองใด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

3.1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทฯ เกี่ยวข้อง 
หรือสนับสนุนผู้มีอ านาจทางการเมือง พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หากฝ่าฝืนผู้บังคับบัญชา
สามารถพิจารณาตามบทลงโทษของบริษัทได้  

3.2) บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดี  ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองใน
สถานที่ท างาน 

4. กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน 

4.1) แนวทางการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติในแต่ละระดับชั้นตามอ านาจ
ด าเนินการที่บริษัทฯ ก าหนด โดยรูปแบบการบริจาคอาจให้ในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของอ่ืนใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้
ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยจ่ายค่าตอบแทน การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อาทิ เช่น หนังสือ หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน/วัด การบริจาคเงินหรือสิ่งของในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดิน
ถล่ม และ/หรือภาวะขาดแคลน เป็นต้น โดยการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กระท าเพื่อใช้เป็น
ข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชั่นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
4.2) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการก ากับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นบันทึก ระบุชื่อ
หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อ
เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามระดับชั้นในการอนุมัติ 
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5. กำรจ่ำยหรือรับเงินที่เกี่ยวกับค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำเลี้ยงรับรอง  

5.1) บริษัทฯ ก าหนดให้สามารถจ่ายและรับและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองที่มีความชัดเจน และเข้าข่ายลักษณะเปน็การ
ให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบธุรกิจ หรือตามธรรมเนียมปฏิบตัิ หรือตามเทศกาลสากล โดยที่ไมไ่ด้มีผลกระทบ
การด าเนินการของบริษทัฯ หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น 
5.2) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถให้ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง
แก่บุคคลหรือจากบุคคลใดๆ ได ้ทั้งนี้ ต้องปฏบิัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

5.2.1)  เป็นไปตามอ านาจด าเนนิการและระเบียบทีบ่ริษัทฯ ก าหนด และไม่เปน็การขัดแย้งตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด 

5.2.2)  ไม่เป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผา่นการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยน
อย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการชว่ยเหลือหรือผลประโยชน์  

5.2.3) เป็นการให้ในนามของบริษัทฯ 
5.2.4) กรณีให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่รัฐ (หมายรวมถึงเจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขององค์

กระหว่างประเทศตามที่ระบไุว้ในพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
(ฉบับที่ 3)) ให้ได้ตามมลูค่าที่กฎหมายก าหนด  

5.3) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานงดรบัของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (No Gift 
Policy) แต่หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพือ่น าส่งของขวัญดังกลา่วแก่
ฝ่ายบญัชี เพื่อท าการขึ้นทะเบียนและน าไปเปน็ของรางวัลแก่พนักงาน และ/หรือ บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ต่อไป 

6. โครงสร้ำงหน้ำที่และควำมรับผดิชอบขององค์กร 

6.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ขอบเขตแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนปฏิบัตติาม
มาตรการต่อต้านคอรัปชัน่ เพื่อก ากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกบัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเปน็วัฒนธรรมองค์กร  
6.2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีป่ระเมินความเสีย่งและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจ
เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ 
6.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอ่สังคม มีหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ด ี
6.5) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการสง่เสริม สนับสนนุ และควบคุมดแูล เพื่อให้มั่นใจว่า 
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษทัฯ ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านทจุริตการคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
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ทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย  
6.6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี้ และ
ในกรณีที่พบเห็นการกระท าอันเป็นการฝา่ฝนืนโยบายฉบบันี้ต้องรีบรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงาน
ที่ก าหนดไว้ตามนโยบายฉบบันี้ 

7. กำรฝ่ำฝืนนโยบำย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทฯ ก าหนด 

8. บริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ และฝ่ำยสนับสนุนและกำรด ำเนินงำน 

8.1) บริษัทฯ มีนโยบายในการแจ้งให้บริษัทย่อย และตัวแทน ตวักลางทางธุรกิจ ตลอดจนผู้จัดจ าหน่ายสินคา้/ ให้บริการ 
ทราบมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่น และน าไปปฏิบตั ิ
8.2) บริษัทฯ มีการด าเนนิงาน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตามอ านาจด าเนนิการ และ
ระเบียบปฏบิัติในการขาย/ส่งเสริมการตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างที่เปน็ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
8.3) บริษัทฯ มีการด าเนนิการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีทักษะ
เพียงพอ ตลอดจน จัดให้มีกระบวนการดา้นการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การ
ให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน ตามที่ระบไุว้ในระเบียบและคู่มือพนักงานของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนด 

9. กำรปกป้องดูแลกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

9.1) บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดต าแหน่ง ลงโทษหรือได้รับ
ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธสนิบน ถึงแม้วา่การปฏิเสธดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการได้
ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและคอร์รัปชั่นอย่างสิน้เชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ 
ในระยะยาว  
9.2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเชื่อวา่ตนเองถูกข่มขู่ คุกคามหรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาทนัที หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 

10. กำรฝึกอบรมและกำรสื่อสำร 

10.1) บริษัทฯ จัดให้พนักงานทกุระดับมีการอบรมหรือรับทราบเก่ียวกับความเสี่ยงจากการเข้าไปมสี่วนร่วมในการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่น เพือ่ให้พนักงานเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญ  
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10.2) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายฉบับนี้จากประกาศของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและ
เข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสยีอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงนโยบาย
ฉบับนีท้างเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  
10.3) บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบบันี้เปน็ส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับ
ต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบรษิัทฯ 

11. กำรตั้งข้อสงสัย และช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 

11.1) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่นหรือ
ในกรณีที่มีค าถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษากับผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้ 

11.1.1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริหาร 
11.1.2) ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัท 
          258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธานี 12130  
11.1.3) ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com  
11.1.4) ผ่านทางเว็ปไซต์ : www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing  

11.2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เปน็ความลบั โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและ
ก ากับการปฏิบัตงิานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ 
(Whistleblowing Procedure) และได้รบัความคุ้มครองโดยไมต่้องหวั่นเกรงต่อการใช้อ านาจบงัคับบัญชาในทางมชิอบ
หรือการกระท าที่ไม่เปน็ธรรม เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

12. กำรควบคุมภำยในและกำรบันทึกข้อมูล  

12.1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าแนวทางของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารได้รับการน าไปปฏิบัติ และเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งทางด้าน
การเงิน และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัชีและการบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษัทฯ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ  
12.2) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมกอ่นบันทึกรายการเข้าระบบ
บัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ สัญญาหรือข้อตกลง 
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม  
12.3) การบันทึกค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน และคา่ใช้จา่ยลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รับ
การอนุมัติตามระดบัวงเงิน โดยผู้มีอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายด าเนนิงานหรือค่าใช้จ่ายลงทุนนั้น  
12.4) รายงานทางการเงินจะต้องท าอย่างถูกต้อง เปน็จริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่สาระส าคัญอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเช่นกัน รวมทัง้รายการเชื่อมโยงและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึ้น 

listen@ircthailand.com%20
www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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12.5) บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทนัที มีการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบญัชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส ารองอย่างปลอดภัย 

13. กำรติดตำมและทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น  

13.1) บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันี้เปน็ประจ าอยา่งต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ ความเสี่ยง และ
กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและประสทิธิผลของมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง 
13.2) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตา่งๆ อย่างสม่ าเสมอ และรายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้ 
จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดบัสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับทราบต่อไป 
 
 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


