
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)                 

ได้มีประกำศ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื ่อนไขในกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรตรวจสอบ                   

และกำรควบคุมภำยในของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2557 ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำร

บริษัทมีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีระบบ และนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 

และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 

ซึ่งจำกประกำศ คปภ. ดังกล่ำวได้ก ำหนดให้บริษัทต้องมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน 

กำรจ่ำยเงิน รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบที ่เป็นอิสระ และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน            

และหน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย

วารสาร CG Guide เมืองไทยยั่งยืน กลับมำพร้อมกับสำระดีๆ เก่ียวกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG) เช่นเคย เพื่อเพื่อนๆ 

พนักงำนเมืองไทยประกันชีวิตทุกท่ำน จะได้เข้ำใจมำกขึ้นว่ำท ำไม CG ถึงมีควำมส ำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ ยังจะพบ      

อีกว่ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่เรำพบเห็นไดจำกกำรท ำงำนของเรำในทุกๆ วันนั่นเอง

และในฉบับนี้ เรำมีเนื้อหำที่ส ำคัญมำกๆ อีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ “นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน” โดยในหัวข้อ“Executive

Talk” ก็ได้รับเกียรติจำกผู้บริหำร 2 ท่ำน คือ คุณจิตติมา พิสณฑ์ยุทธการ (พี่แดง) รองกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรสำยงำน        

ตรวจสอบภำยใน และ คุณจักรกฤษณ์ บุรี (พี่เอ็ม) ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มำพูดคุยถึงนโยบำยกำรควบคุมภำยใน และนโยบำย

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น นอกจำกนี้ เรำยังมีตัวอย่ำงดีๆ จำกเพื่อนๆ พนักงำนในหลำกหลำยสำยงำน ในกำรน ำหลักกำร CG ไปปรับใช้    

ในกำรปฏิบัติงำนในหัวข้อ “Voice of Employees” และมำติดตำมกันว่ำ “CG QUIZ” ในครั้งนี้ จะเป็นเกมอะไร และจะมีของรำงวัล

อะไรให้เพื่อนๆ ร่วมสนุกบ้ำงข้อ “CG QUIZ” สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ติดตำมและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำด้วยนะครับ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

จัดท ำโดย: ทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร 

CG Highlight
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CG Background

ฉบับที่ 8: ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำร      

ที่มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มั่นใจได้ว่ำ

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

โดยสำยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมเป็นอิสระ 

และหลีกเล่ียงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนของกระบวนกำร

ตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล และครอบคลุมทุกระบบงำน 

ตำมแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ  ำป ี  ต ั ้งแต ่กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรติดตำมผล

หลกัจรรยำบรรณของผูต้รวจสอบภำยใน

1. ควำมซื่อสัตย์ (Integrity)            3. กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)

2. ควำมเท่ียงธรรม (Objectivity)    4. ควำมสำมำรถในหน้ำท่ี (Competency)



Executive Talk
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นโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy)

Key Concept ของกำรควบคุมภำยใน คือ

- เป็นกระบวนกำรที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ

- เกิดขึ้นโดยบุคลำกรทุกระดับขององค์กร

- เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยผู้บริหำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

- ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้

องค์ประกอบ ของกำรควบคุมภำยใน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้เหมำะสม           

กับขนำดและลักษณะกำรด ำเนินงำน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนที่เหมำะสม 

และมีกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรท ำงำน

2. การบริหารความเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น และพิจำรณำ

ปรับเปลี่ยนกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและเหมำะสม

3. กิจกรรมการควบคุม ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ 

และต้องสำมำรถป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้อง 

ภำยใต้รูปแบบที ่ เหมำะสม และทันเวลำ เพื ่อช่วยสนับสนุน          

กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติงำนในเร่ืองต่ำงๆ
คุณจิตติมา พิสณฑ์ยุทธการ 
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน

คุณจักรกฤษณ์ บุรี 
ผู้อ านวยการ
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

การคอร์รัปชั ่น คือ กำรกระท ำทุจริตที่ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สิน 

หรือ ประโยชน์อ ื ่นใดแก่ เจ ้ำพนักงำนของรัฐ ทั ้งในและต่ำงประเทศ 

หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลใด

ก็ตำม เพื่อจูงใจให้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบ

ด้วยหน้ำที่ โดยให้ได้มำซึ่งประโยชน์อื่นใดหรือรักษำไว้ ซึ่งประโยชน์อื่นใด 

ส ำหรับตนเองหรือผู้อื ่น รวมถึง กำรกระท ำทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยกำร   

เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น        

โดยมิชอบ เพื่อกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดในหน้ำที่ไม่ว่ำกำรนั้น      

จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ก็ตำม

หน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารตามนโยบายนี้ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำย

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำท่ีอำจเป็น

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฯ

เร่ืองที่พึงระมัดระวัง

- ของก ำนัล กำรเล้ียงรับรองและค่ำใช้จ่ำยอื่น

- เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน

- ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดต่องำนกับภำครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

1.  นโยบายงดรับของขวัญ ของก านัล 

2.  แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริจาคเพื ่อการกุศลและเงินสนับสนุน 

ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

3.  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

4.  ระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

5. การติดตามประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในนั้นอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ทั้งนี้ กำรประเมินกำรควบคุมภำยในอีกลักษณะหนึ่ง คือกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำรควบคุม

ภำยใน ให้แก่ ทุกคนที่เป็นเจ้ำของงำนนั้น วิธีนี ้เรียกว่ำ กำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self Assessment) ซึ่งจะได้ผลดีท่ีสุดต่อองค์กร 

ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการคอร์รัปชั่น

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส และผู้ถูก
ร้องเรียนเป็นควำมลับ

- บริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแส
- บริษัทฯ มีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสตำมควำมเหมำะสม
และเป็นธรรม

แจ้งฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

02-290-2744 หรือ
02-274-9400 ต่อ 2744 

CGhotline@muangthai.co.th

Muangthailink (ระบบ intranet ของบริษัทฯ)



บริษัทประกนัชวีติทีม่ีกำรบรหิำรงำนดเีดน่ อันดบัที ่1

บริษัทประกนัชวีติทีม่ีกำรสง่เสรมิกรมธรรมป์ระกนัภยั

เพือ่ประชำชนดเีดน่  

เมืองไทยประกันชีวิต 
“บรษิทัประกนัชวีติทีม่กีำรบรหิำรงำนดเีดน่ อันดบัที่ 1” 13 ปีซ้อน

นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง มอบรำงวัล
ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards)
ประจ ำปี 2562 ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนำยสำระ ล ่ำซ ำ กรรมกำร
ผู ้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที ่บริหำร ได้เข้ำรับรำงวัล “บริษัท
ประกันชีวิตที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น อันดับที่ 1 ประจ ำปี 2561” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  และรำงวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีกำรส่งเสริม
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชำชนดีเด่น ประจ ำปี 2561” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมแสดงควำมยินดี 
ซึ่งงำนจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธำนี เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ

CG Activities
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กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

กำรเข้ำร่วมรับมอบใบประกำศรับรองโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ

ของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อปี พ.ศ.  2559

7 ก.ย. 62: เข ้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำน  

คอร์รัปชัน 2562 ภำยใต้แนวคิด "รวมพลัง 

อำสำสู้โกง” โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศกำร

และกำรประชุมไบเทค บำงนำ (BITEC)จัดท ำวีดีทัศน์ต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำหรับพนักงำนภำยในและตัวแทน



CSR Activities

12 ส.ค. 62: พิธีรับโล่พระรำชทำนจำกสมเด็จ          
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี  

งานวันแม่แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์ 

Call 1766  muangthai.co.th                  Muang Thai Life

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร หน้ำ 4

5 ส.ค. 62: ร่วมสนับสนุนกิจกรรม YFS 2019
เพื่อค้นหำสุดยอดนักวำงแผนกำรเงินรุ่นใหม่ 

รอบตัดสิน 

13 ก.ย. 62: ร่วมบ ำเพ็ญกุศล ถวายต้นสลาก
ในงำนประเพณีสลำกภัต ประจ ำปี 2562

15 ก.ย. 62: ร่วมพิธียกยอดฉัตร
และพิธีปิดทองพระธาตุหริภุญชัย  

ณ พระธำตุหริภุญชัย
วรมหำวิหำร จ.ล ำพูน

5 ส.ค. 62: ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน
โคราช ครั้งที่ 13 และสนับสนุน

สโมสรฟุตนครรำชสีมำ มำสด้ำส เอซ ซี

28 ส.ค. 62: โครงการเมืองไทยส่งความสุขสู่สังคม
มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

ให้กับสถำนีต ำรวจนครบำลสุทธิสำร

27 ส.ค. 62: งำนแถลงข่ำว
เมืองไทยมาราธอน 2019 

ณ ส ำนักงำนใหญ่

2 ก.ย. 62: งำนแถลงข่ำว
บุรีรัมย์มาราธอน 2020 

ณ ศูนย์กำรค้ำเดอะ สตรีท รัชดำ

18 ก.ย. 62: งำนแถลงข่ำว River Kwai
Half Marathon Thailand Championship 2019

ณ อำคำรเอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ หัวหมำก

27 ส.ค. 62: งำนแถลงข่ำว
Thailand International Taekwondo 

Championships 2019

3 และ 13 ก.ย. 62: จัดท ำถุงยังชีพ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วมจากพายุโพดุล 

จ.อุบลรำชธำนี



ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

Voice of Employees

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเครำะห์สำเหตุเรื่องร้องเรียนจำกสถิติข้อมูล เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำและป้องกัน      

ไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนซ ้ำซ้อน พร้อมทั้งน ำเสนอต่อผู้บริหำร เพื่อน ำไปใช้ ในกำรปรับปรุง

และพัฒนำระบบ กระบวนกำรท ำงำน หรือบุคลำกร รวมทั้งคอยตรวจสอบและเฝ้ำระวัง

เนื้อหำที่บุคคลภำยนอก ผู้เอำประกัน หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้ร้องเรียนบนสื่อเครือข่ำยสังคม 

พร้อมประเมินและรวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนและประสำนงำนกับฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้อง

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

มีทัศนะคติที่ดีต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ยึดมั่นในคุณธรรม และรักษำควำมลับของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และหน่วยงำนภำครัฐ 

โดยข้อมูลสถิติที่น ำเสนอจะต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้

สูงสุด รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นลูกค้ำที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขเรื ่องร้ องเรียนอย่ำง

ยุติธรรมและทันเวลำ และต้องเก็บข้อมูลของลูกค้ำเป็นควำมลับ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท และให้บริกำร scan เอกสำร

ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว 

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

มีทัศนะคติที่ดีต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ยึดมั ่นในคุณธรรม ประหยัด และใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยใน         

และภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ รักษำควำมลับของบริษัทฯ เพื่อควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 

ผู้มีส่วนได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และหน่วยงำนภำครัฐ 

โดยปฏิบัติงำนให้ทันตำมก ำหนด มุ่งเน้นกำรท ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้

เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยให้นึกถึงใจเขำใจเรำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลบ้ำนพักสวัสดิกำรของบริษัทฯ เบิกค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำน หนังสือรับรอง

รำยได้ของฝ่ำยขำย และแจ้งประกำศงำนศพ 

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

มทัีศนะคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ยึดมั่นในคุณธรรม ใฝ่หำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำตนเอง เคำรพในสิทธิ

ส่วนบุคคลและให้เกียรติผู้ร่วมงำน และไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเอง

ผู้มีส่วนได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลักจะเป็นผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร โดยกำรติดต่อประสำนงำน

ด้วยควำมรวดเร็วและตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องทุกคร้ัง

คุณปัทมา เสนาะพิณ
ผู้บริหำรทีม
ทีมสำรบรรณ
ฝ่ายธุรการและสนับสนุนองค์กร

คุณอรรถกร วงษ์สมบูรณ์
ผู้บริหำรทีม
ทีมลูกค้ำสัมพันธ์ 3
ฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์ลูกค้า

คุณปริญญา สุระถา
ผู้ช ำนำญงำน
ทีมตอบแทนผลประโยชน์และบริกำร
ทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

หน้ำ 5



ค ำใบ้: เบอร์โทรศัพท์เพ่ือแจ้งเบำะแส เมื่อพบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (4พยำงค์)

ก ำหนดส่งค ำตอบ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 62 น้ี

และประกำศผลผู้โชคดี ในวันที่ 21 ต.ค. 62

ผ่ำนทำง Muangthailink

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชม สามารถติดต่อได้ที่ ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร อาคาร 1 ชั้น 10
อีเมลล์: ir@muangthai.co.th หรือ โทร. 02-274-9400 ต่อ 4473, 4474, 4476 และ 4478

CG Quiz

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ำยเลขำธิกำรองค์กร

เกมถอดรหัส “DaVinci CG Code”

ตุ๊กตาน้องรักษ์ยิ้ม 
มูลค่า 210 บาท 
จ านวน10 รางวัล

CG Quiz Winners ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ได้รับรำงวัลจำกเกม “เรียงใหม่ให้ถูกต้อง” จำกวำรสำร CG Guide เมอืงไทยยัง่ยนื 

ฉบับเดือนพฤษภำคม โดยผู้โชคดีท่ีได้รับรำงวัล นำฬกิำแขวนสดุเก ๋จ ำนวน 10 รำงวัล ได้แก่

1. คุณวิชิต หลินศรี ฝ่ำยวิศวกรรมระบบและสำขำ

2. คุณภูมิพัฒน์   อินทรประดิษฐ์ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

3. คุณสถำพร      จิตโตธิกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรฝึกอบรม 1

4. คุณชำนน       ลิมป์มณีรักษ์ ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำรเครือข่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

5. คุณพณิดำ ฤทธิ์ขจร ฝ่ำยสนับสนุนงำนหลังกำรขำยสถำบันกำรเงิน

6. คุณพจน์ษกรณ์ แสนหำญ สำยงำน Fuchsia Innovation Centre

7. คุณพัฑฒิดำ เพชรรัตน์ ฝ่ำยพัฒนำองค์กร

8. คุณเทวีรัตน์ มณีโทน ฝ่ำยบริหำรจัดกำรผลประโยชน์

9. คุณธมลวรรณ เรืองโพน ฝ่ำยบริกำรสำขำ

10. คุณสุทธินี อินทโชติ ฝ่ำยดูแลควำมสัมพันธ์ลูกค้ำปัจจุบัน

หน้ำ 6

ค ำใบ้: กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นกลำง (2 พยำงค์)

ค ำใบ้: กำรปฏิบัติงำนโดยยึดถือควำมจริง ตรงไปตรงมำ (2 พยำงค์)

ค ำใบ้: กำรไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนได้รับอนุญำต (4 พยำงค์)

ค ำใบ้: ชื่อภำษำอังกฤษของนโยบำยท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันกำรกระท ำทุจริต (5 พยำงค์)

ขอเช ิญเพื ่อนๆ ร ่วมเล่นเกมสนุกๆ เพียงถอดรหัส        

จำกภำพปริศนำที่เกี ่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำม “นโยบาย

การควบคุมภายใน” และ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

ให้ถูกต้องครบทั้ง 5 ข้อ เพื่อลุ้นรำงวัล ตุ๊กตำน้องรักษ์ยิ้ม       

จ ำนวน 10 รำงวัล ไปนั่งเป็นก ำลังใจในกำรท ำงำนอีกด้วย

นอกจำกค ำใบ้ใต้ภำพแล้ว ยังจะสำมำรถค้นหำค ำตอบ       

ซึ่งอยู่ในเนื้อหำของ CG Variety ฉบับนี้ ได้ด้วยนะครับ  

โดยเพื่อนๆ ทุกคน สำมำรถส่งค ำตอบในรูปแบบใดก็ได้

เช่น รูปถ่ำย ไฟล์สแกน หรือจะพิมพ์แต่ค ำตอบมำก็ได้ที่ 

ir@muangthai.co.th ร ีบส ่งค  ำตอบกันเข ้ำมำเยอะๆ 

นะครับ


