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ข่าวล่าสุด

ภาพขา่ว: ก.ไอซทีี ร่วมสง่เสรมิพระพทุธศาสนา

ดว้ย ICT ในงานสัปดาหว์นัวสิาขบชูาโลก

■

“All About Lamb” Premium Australian

Lamb at Scarlett Wine Bar & Restaurant

1st May – 31st May 2013

■

สท.จัดงานอบรมผูป้ฏบิัตงิานดา้นเด็กปฐมวัย 

ตามหลักสตูร“дѥіѠэ і єѯј ѨѸѕкчѬѯчѶдюуєњѤѕѱчѕ

ไม่ใชค้วามรุนแรง” รุน่๖

■

ภาพขา่ว: Superstar College of Asia■

ทวีไีกด:์ รายการ “อเีมาทข์า่ว 2 ยาม” “พุฒ-

ภาคย”์ แฉ “เดวทิ อนิธ”ี ў ј ҕѠеѩѸь�ѯё і ѥѣнѠэдѧь

ขา้วตม้รอบดกึ

■
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PwC ประเทศไทย — 30 เมษายน 2556 16:10

          บรษัิท PwC ประเทศไทย นําโดย ประธานกรรมการ

บรหิาร นาย ศริะ อนิทรกําธรชยั และ หุน้สว่นสายงาน

Governance, Risk, and Compliance และ Internal Audit 

Services นาง วารุณี ปรดีานนท ์เป็นตัวแทนเขา้รับมอบ

ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาค

เอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ณ IOD สํานักงานใหญ่

ё і ҖѠєдѤэ э і і чѥэ і ѧќѤънѤѸььѼѥі ѥѕѠѪѷьѵ�ѳч ҖѰдҕ�AIA ประเทศไทย 

และ Siemens

          “яє і ѬҖѝѩдѯюѶьѯдѨѕ і шѧѠѕҕѥкѕ ѧѷкъѨѷ PwC ไดรั้บการรับรอง

Ѱј ѣѯе ҖѥѯюѶьѝҕњьў ьѩѷкѲьѝєѥнѧдѰьњі ҕњєют ѧэѤшѧ�(Collective

Action Coalition) ьѠдлѥдьѨѸ�ѝѧѷкъѨѷщѪѠњҕѥєѨзњѥєѝѼѥзѤр ѕ ѧѷкѳю

กว่า з ѪѠдѥі ѳч ҖѯюѶьў ьѩѷкѲьшѤњѰъьеѠкѓ ѥз ѯѠдньѲьѠѤьъѨѷлѣ

ร่วมกนัสง่เสรมิรณรงคใ์หเ้กดิความโปร่งใส і њєъѤѸкѯюѶьяѬҖьѼѥѲь

การพัฒนากระบวนการต่อตา้นการทจุรติในภาคเอกชนและการ

юс ѧі Ѭюыі і єѥѓ ѧэѥј ъ ѨѷчѨ” นายศริะ กล่าว

นาย ศริะ กล่าวเสรมิวา่ การทุจรติในทกุรูปแบบถอืเป็นอุปสรรค

สาคัญของการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุก

ภาคสว่นตอ้งร่วมมอืกันในการสรา้งมาตรการและระบบตรวจ

ѝѠэѯёѪѷѠѝҕкѯѝі ѧєзњѥєѱюі ҕкѲѝ оѪѷѠѝѤшѕ ҙ�ѝѫлі ѧш�ьѠдлѥдьѨѸ ยัง

шҖѠкі ҕњєєѪѠдѤэ ѓ ѥзюі ѣнѥѝѤкз єѰј ѣѝѪѷѠѝѪѷѠєњј ньѰј ѣѠкз ҙді

ระหว่างประเทศ ในการสรา้งจติสานกึและการใหก้ารศกึษาแก่

สาธารณะ ѯёѪѷѠѯюј Ѩѷѕьз ҕѥьѧѕєѳюѝѬҕдѥі шҕѠшҖѥьѰј ѣдѥі юі ѣц ѥє

การทุจรติในทกุรูปแบบ ѝі Җѥкєѥші уѥьдѥі юі ѣдѠэыѫі дѧлъѨѷѲѝ

สะอาด 

          จากผลสํารวจล่าสดุ PwC Thailand Economic Crime

Survey – Cybercrime: are you at risk?: Fraud risks on

the rise in Thailand พบว่าอาชญากรรมทางการเงนิยังเป็นคง

юі ѣѯчѶьѝѼѥзѤр ъѨѷьҕѥлѤэшѥєѠк о ѩѷкѝҕкяј ді ѣъ эѲў ҖдѤэѠкз ҙді шҕѥкѵ�ъѤѷњѱј д�Ѱј ѣі њєщѩкюі ѣѯъћѳъѕч Җњѕ�ѱчѕ�35 เปอรเ์ซน็ต์

еѠкяѬҖэ і ѧўѥі ъѨѷшѠэѰэ эѝѠэщѥєлѥдюі ѣѯъћѳъѕ ѳч Җі ѤэзњѥєѯѝѨѕўѥѕлѥдў ьѩѷкў і ѪѠѲьў ј ѥѕѵ�юі ѣѯѓ ъ еѠкѠѥнр ѥді і єъѥк

การเงนิในชว่งระยะเวลา 12 ѯчѪѠьъѨѷяҕѥьєѥ�яј дѥі ѝѼѥі њльѨѸѯюі Ѩѕэ ѯъѨѕэ лѥд�34 ѯюѠі ҙѯоѶьшҙлѥдъѤѷњѱј д�Ѱј ѣ�31 เปอรเ์ซน็ต์

จากกลุม่ประเทศในเอเชยีแปซฟิิค

          ьѠдлѥдьѨѸяј ѝѼѥі њлѕѤкё эњҕѥѰьњѱь Җєдѥі мҖѠѱдкыѫі дѧлѳъѕлѣѕ ѧѷкєѨзњѥєоѤэо ҖѠьєѥдеѩѸь  ไม่วา่จะเป็นการทุจรติ

зѠіѤюнѤѷьѰј ѣѠѥнр ѥді і єъѥкч ҖѥьѠѧѯј Ѷзъ іѠьѧзѝҙ�ѲьнҕњкѠѨд�3-5 ปีขา้งหนา้ สรา้งความเสยีหายทางดา้นทรัพยส์นิมมูีลคา่

มหาศาล Ѱј ѣѝҕкяј ді ѣъ эѲьњкдњҖѥкдѤэъѤѸкѠкз ҙді

          ъѤѸкьѨѸ แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ѯюѶьѱз і кдѥі ъѨѷѳч ҖіѤэдѥі ѝьѤэѝьѫьдѥі лѤчъѼѥѱчѕ

รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) ѱчѕѱз і кдѥі ьѨѸ�ѯі ѧѷєчѼѥѯьѧьдѥі ѱчѕ

ความร่วมมอืของ 7 Ѡкз ҙді нѤѸььѼѥ�ѳчҖѰдҕสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ

สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกจิตลาดทุนไทย Ѱј ѣѝѓ ѥѠѫшѝѥў ді і єѰў ҕкюі ѣѯъћѳъѕ�ъѤѸкьѨѸ�ѕѤк

ไดรั้บการสนับสนุนการดําเนนิโครงการจาก Centre for International Private Enterprise (CIPE) ѱчѕєѨњѤшщѫюі ѣѝкз ҙѯё ѪѷѠ

ผลักดันใหเ้กดิการตอ่ตา้นการทจุรติในวงกวา้ง 

ьѠдлѥдьѨѸзц ѣді і єдѥі Ѱьњі ҕњєют ѧэѤшѧѢ�ѕѤкѳч ҖѰшҕкшѤѸкѲў Җѝєѥз єѝҕкѯѝі ѧєѝщѥэѤьді і є дѥі э і ѧќѤъѳъѕ  นําโดย ดร. บัณฑติ นจิ

щѥњі�ъѼѥў ьҖѥъѨѷѯюѶьѯј еѥьѫдѥі Ѱј ѣѠкз ҙді ѝьѤэѝьѫьчѼѥѯьѧьѱз і кдѥі  บทบาทของ IOD Ѳьдѥі еѤэ ѯз ј ѪѷѠьѱз і кдѥі  คอืการให ้

зњѥє іѬҖзњѥєѲлѰдҕді і єдѥі Ѳьѯі ѪѷѠкзѠі ҙі ѤюнѤѷь�Ѡѥъ ѧіѬюѰэ эѰј ѣяј ѯѝѨѕўѥѕлѥдзѠі ҙі ѤюнѤѷь�дсў єѥѕшҕѥкѵъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк การ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหา ผ่านการใหค้วามรูใ้นรปูแบบตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น การจัดสัมมนา การจัดหลักสตูรการอบรมสําหรับผู ้

บรหิาร การประชมุระดับชาตแิละการบรรยายใหค้วามรูแ้กส่มาคม องคก์รตา่งๆ ѱчѕюѤллѫэѤьєѨэ і ѧќѤъъѨѷі ҕњєюі ѣдѥћѯлшьѥі єц ҙ

ѯюѶьѰьњі ҕњєѢъѤѸкўєч�67 บรษัิท чѬі ѥѕ ј ѣѯѠѨѕчѯё ѧѷєѯшѧєѳч ҖъѨѷhttp://www.thai-

iod.com/imgUpload/file/Siminar&Event/67%20%D1%B7%20ENG-%2027%20__%2055.pdf
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