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บริษทั เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั                                                                                                         นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

             บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่คณุธรรม 
จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงใน
กำรประพฤตปิฏิบตัท่ีิเหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนในจริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณ
พนกังำน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบำล” ของบริษัท กำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ หมำยถึง “กำรปฏิบตัหิรือละเว้น
กำรปฏิบตัใินต ำแหนง่หน้ำท่ีหรือใช้อ ำนำจในต ำแหนง่หน้ำท่ีโดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือ
นโยบำยของบริษัท เพ่ือแสวงหำประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้ในรูปแบบตำ่งๆ เชน่ กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน 
รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีท ำธุรกิจกบับริษัท เป็นต้น”  
             นอกจำกนัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
น ำไปปฏิบตัิ ดงันี ้ 
            1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด  

            2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีหน้ำท่ีปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตหรือคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ 
ไปส่ือสำรและปฏิบตัิตำม  

           3. สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสตัย์และยึดมัน่ในควำมเป็นธรรม  

           4. จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพ่ือสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซ่ือสตัย์สจุริตตอ่หน้ำท่ี 
และพร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นหลกัปฏิบตัใินกำรด ำเนินงำนด้วย
ควำมเคร่งครัดทัง้องค์กร  

           5. บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรท่ีสะท้อนถึงควำมมุง่มัน่ของบริษัทตอ่มำตรกำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ำรคดัเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเล่ือนต ำแหนง่  

            6. บริษัทจดัให้มีกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในชว่ยให้บริษัทบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนของทกุหนว่ยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และ
ชว่ยค้นหำข้อบกพร่องจดุออ่น รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏิบตังิำนให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

            7. ให้ควำมร่วมมือกบัภำครัฐ ในกำรก ำหนดให้ทกุหนว่ยงำนท่ีเป็นคูส่ญัญำกบัภำครัฐ เปิดเผยแบบแสดง
บญัชีรำยรับ – รำยจำ่ย ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทจุริตแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) 
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บริษัท เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั                                       แนวทำงกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน    
 

    แนวทางการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

  

1. แนวทางการปฏิบตั ิ 
          1) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตำมมำตร 

               กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด  

          2) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือ 

              คอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ ไปสือ่สำรและ   

              ปฏิบตัิตำม  

          3) สร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม  

          4) จดัให้มีกำรฝึกอบรมแกพ่นกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมคีวำมซือ่สตัย์สจุริตตอ่หน้ำที ่และพร้อมจะน ำหลกั 

              กำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมเคร่งครัดทัง้องค์กร  

          5) บริษัทจดัให้มกีระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุง่มัน่ของบริษัทตอ่มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ 

              คอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่  

          6) บริษัทจดัให้มกีำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในชว่ยให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยทีว่ำงไว้                   

              ได้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหนว่ยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหำข้อบกพร่อง 

              จดุออ่น รวมถงึให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผลตำมแนวทำงกำรก ำกบั                 

              ดแูลกิจกำรท่ีด ี 

          7) ให้ควำมร่วมมือกบัภำครัฐ ในกำรก ำหนดให้ทกุหนว่ยงำนท่ีเป็นคูส่ญัญำกบัภำครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัชีรำยรับ –  
               รำยจ่ำย ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทจุริตแหง่ชำต ิ(ป.ป.ช.)  
 
2. เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  
  1. พบเห็นหรือมีพยำนหลกัฐำนข้อมลูกำรกระท ำที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น พบเห็นบคุคลในบริษัทฯติด    

      สนิบน/รับสนิบน เจ้ำหน้ำที่ของหนว่ยงำนรัฐบำล หนว่ยงำนเอกชน และภำยในหนว่ยงำนของตนเอง  

  2. พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำให้บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ และมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ  

  3. พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขัน้ตอนตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลตอ่ระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ จนท ำให้สงสยัได้วำ่ 

      อำจจะเป็นช่องทำงในกำรทจุริตได้  

  4. พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จริยธรรมทำงธรุกิจ  

 

 

 



 

 

 
บริษัท เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั                                       แนวทำงกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน    
 

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
    บคุคลที่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริต คือ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ ได้แก ่ 
ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้ภำครัฐบำล ชมุชน สงัคม ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท โดยข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
จะถกูเก็บรักษำเป็นควำมลบั ไมเ่ปิดเผยตอ่ผู้ไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตท่ีจ่ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย  
    ทัง้นี ้กรณีที่มีหลกัฐำนปรำกฎชดัแจ้งเพยีงพอวำ่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนมีพฤตกิำรณ์ชดัแจ้งวำ่แจ้งหรือกลำ่วหำผู้ถกูร้องเรียนโดยไม่
สจุริต บริษัทจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อปกป้องช่ือเสยีงของผู้ถกูร้องเรียน ดงันี ้ 
            1) ในกรณีที่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนเป็นพนกังำน ให้ด ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบบริษัทวำ่ด้วยกำร
บริหำรทรัพยำกรบคุคล  

            2) ในกรณีที่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนเป็นบคุคลภำยนอก และบริษัทและบริษัทในกลุม่ ได้รับควำมเสยีหำย บริษัทอำจพจิำรณำ
ด ำเนินคดีกบัผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนด้วย  
4. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  
      ก ำรแจ้งเบำะแส และ/หรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรือพฤติกรรมที่อำจสอ่ถึงกำรทจุริตหรือ  
คอร์รัปชัน่ ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนในองค์กร สำมำรถแจ้งได้หลำยช่องทำง เพื่อเปิดโอกำสกำรรับเร่ืองตำมควำม
เหมำะสม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุำยละเอยีดของเร่ืองทีจ่ะแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ที่
สำมำรถติดตอ่ได้ลงใน “แบบฟอร์มร้องเรียนกำรทจุริตและกำรประพฤติมชิอบของ บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั” และสง่
มำยงัช่องทำงรับเร่ือง ดงันี ้ 

1. สง่ทำงไปรษณีย์ถึง : เลขำนกุำรบริษัท  
                               บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั  

                                                  เลขที ่1517 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรีวรำ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
            2.   ทำงอีเมล์                 : whistleblower@spcgold.com  
 
5. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
            1) กำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  
                1.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยให้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เป็นผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผล 

                       ควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้แก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทรำบ  

                1.2) กรณีที่มีกำรร้องเรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษัท หรือกรรมกำรผู้จดักำร หรือกรรมกำรบริหำร       
                       หรือกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ถกูร้องเรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำทีใ่นกำรสบืสวนหำข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับ 
                      แจ้ง เพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ให้ร่วมกนัพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร  
 
             2) ระยะเวลำด ำเนินกำร  

                      ก ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิน้ภำยใน 30 วนั และสำมำรถขยำยเวลำกำร                       
สบืสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจนเสร็จสิน้ได้อีกไมเ่กิน 30 วนั 

 



 

 

  

บริษัท เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั                                       แนวทำงกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 
                     หำกไมด่ ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือไมข่อขยำยระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ข้ำงต้น ให้ถือวำ่  
               ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบนี ้และต้องด ำเนินกำรท ำหนงัสอืชีแ้จงตอ่                  
               ผู้มีอ ำนำจแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน(แล้วแตก่รณี) ถึงเหตผุลที่ไมส่ ำมำรถด ำเนินกำรได้  
             3) เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยให้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เป็นผู้กลัน่กรองสบืสวน                

               ข้อเท็จจริง และแจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้แก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทรำบ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำร 

               สอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จสิน้ภำยใน 30 วนั และสำมำรถขยำยเวลำกำรสบืสวนข้อเท็จจริงและพิจำรณำจน 

               เสร็จสิน้ได้อีกไมเ่กิน 30 วนั  

             4) หำกกำรสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวำ่ ข้อมลูหรือหลกัฐำนท่ีม ีมีเหตอุนัควรเช่ือได้วำ่ผู้ที่ถกูกลำ่วหำได้กระท ำกำรทจุริต  

              หรือคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯจะให้สทิธิผู้ถกูกลำ่วหำได้รับทรำบข้อกลำ่วหำและให้สทิธิผู้ถกูกลำ่วหำพิสจูน์ตนเอง โดยกำรหำ  

              ข้อมลูหรือหลกัฐำนเพิม่เติมทีแ่สดงให้เห็นว่ำตนเองไมม่สีว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอนัทจุริตนัน้ ตำมที่ได้ถกูกลำ่วหำ  

            5) หำกผู้ถกูกลำ่วหำ ได้กระท ำกำรทจุริตนัน้จริง และกำรทจุริตนัน้ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดตอ่นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต            
              หรือกำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ผู้ถกูกลำ่วหำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทฯ  
              ได้ก ำหนดไว้ และหำกกำรกระท ำทจุริตนัน้เป็นกำรกระท ำที่ผิดตอ่กฎหมำย ผู้กระท ำผิดนัน้อำจจะต้องได้รับโทษทำง   
              กฎหมำย ทัง้นี ้โทษทำงวินยัตำมระเบยีบของบริษัทฯ ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นอนัสิน้สดุ  
           6) กำรร้องเรียนโดยไมส่จุริตหรือผิดช่องทำง กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบำะแส ให้ถ้อยค ำ หรือให้ข้อมลูใดๆ ถ้ำพิสจูน์ได้วำ่ 
              กระท ำโดยไมส่จุริต หรือท ำผิดช่องทำง ถ้ำเป็นพนกังำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ บคุคลนัน้จะได้รับโทษทำงวินยัด้วย แต ่ 
              หำกเป็นบคุคลภำยนอก และบริษัทฯได้รับควำมเสยีหำย บริษัทฯจะพจิำรณำด ำเนินคดกีบับคุคลนัน้ๆด้วย  
6. บทลงโทษ  
            ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้งขม่ขู ่ 
ลงโทษทำงวินยั หรือเลอืกปฏิบตัิ ด้วยวิธีกำรอนัไมช่อบเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนตอ่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ร้องเรียนกบัระเบียบนี ้ถือวำ่ผู้นัน้กระท ำผิดวินยั จะมกีำรลงโทษตำมระดบัควำมผิดที่ได้กระท ำขึน้ ตำมกฎระเบียบของบริษัท ตัง้แต่
กำรตกัเตือนด้วยวำจำ, กำรตกัเตอืนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร, กำรหกัคำ่จ้ำงหรือหรือพกังำนโดยไมไ่ด้รับคำ่จ้ำง และกำรเลกิจ้ำง 
ตลอดจนรับผิดในทำงแพง่และทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยตอ่ไปด้วย  
7. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
              ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบจะได้รับควำมคุ้มครองตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

1) ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ที่อยูห่รือข้อมลูอื่นใดที่สำมำรถ 

        ระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ  

2) บริษัทจะเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบไว้เป็นควำมลบั โดยจะจ ำกดัเฉพำะผู้
ทีม่ีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนัน้ ที่ส ำม ำรถเข้ำถงึข้อมลูดงักลำ่วได้ เว้นแตท่ี่
จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืนน ำข้อมลูออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ลงโทษทำงวินยั และ/หรือ ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผู้ที่ฝ่ำฝืน แล้วแตก่รณี  

 

 



 

 

 

บริษัท เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จ ำกดั                                       แนวทำงกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 

 

8. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  
 
      เพื่อให้ทกุคนในบริษัทฯ ได้รับทรำบนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
     1) บริษัทฯ ติดประกำศนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ ในสถำนท่ีเดน่ชดั ทกุคนในบริษัทฯ สำมำรถ อำ่นได้  
     2) บริษัทฯ เผยแพร่นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรของบริษัทฯ อำทิ เว็บไซต์  
         ของบริษัทฯ อีเมล์ รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี(56-2) ในปีถดัไป เป็นต้น  
     3) บริษัทฯ จดัให้มกีำรอบรมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ กบัพนกังำนใหมท่กุคน  

 

 

                          ------------------------------------------------------------------------------------- 

 


