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บริษทั เอปสนั สิงคโปร ์พีทีอี ลิมิเตด็       เป็น
ความลบั 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

ค าแถลงนโยบาย 

บรษิทั เอปสนั สงิคโปร์ พทีอี ีลมิเิต็ด (ESP) และ บรษิทัผู้จ ำหน่ำยเอปสนั (ESCs) (รวมเรยีกว่ำ “บรษิทั” 
หรอื “เอปสนั”) มุ่งมัน่ที่จะประกอบธุรกจิของบรษิทัในฐำนะบรษิทัที่มคีวำมรบัผดิชอบและน่ำไวว้ำงใจดว้ย
ทศันคตทิีไ่ม่ยอมอ่อนขอ้ต่อกำรทุจรติ 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรตินี้ (“นโยบำย”) มุ่งหมำยเป็นกำรระบุกรอบของหลกักำรที่พนักงำนเอปสนัทุกคน
จะต้องปฏบิตัติำมในกำรด ำเนินธุรกจิทัง้หมดของบรษิทั รวมถงึชุดกำรกระท ำต้องหำ้มเนื่องจำกกำรกระท ำ
ดงักล่ำวอำจเข้ำเกณฑ์กำรกระท ำทุจรติหรอืกำรใช้อิทธิพล นโยบำนนี้อธิบำยควำมรบัผดิชอบของแต่ละ
บุคคลในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจรติทัว่โลก และรบัรองว่ำ
บุคคลภำยนอกใดๆ ทีบ่รษิทัว่ำจำ้งใหก้ระท ำกำรแทนบรษิทัปฏบิตัตินเช่นเดยีวกนั 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเหล่ำนี้อำจมีบทลงโทษที่รุนแรงทัง้ส ำหรับบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบดว้ยโทษปรบัจ ำนวนมำกแก่บรษิทัและบุคคล และโทษจ ำคุก 

นโยบำยน้ีก ำหนดมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรปฏบิตัติำมเกี่ยวกบักำรมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลภำยนอก แต่มไิดร้ะบุ
สถำนกำรณ์ทัง้หมดเพรำะไม่อำจกล่ำวถงึทุกสถำนกำรณ์ได ้ทัง้ยงัไม่สำมำรถน ำมำใชแ้ทนกำรตดัสนิใจที่ดี
และสำมญัส ำนึกเรื่องสิง่ที่ถูกต้อง  ท่ำนต้องปฏบิตัติำมเจตนำรมณ์ของนโยบำย มใิช่แค่เพยีงตวัหนังสอืที่
ก ำหนดไว ้

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยนี้อำจส่งผลใหม้กีำรด ำเนินกำรทำงวนิัยสูงสุดถงึกำรไล่ออก ตำมสถำนกำรณ์อนัสมควร 
ดงันัน้ กำรท ำใหต้นเองคุน้เคยและยดึถอืตำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครดัเป็นสิง่ส ำคญัอย่ำงยิง่   หำกท่ำนมขีอ้
สงสยัใดๆ โปรดหำรอืกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงหรอืแผนกกฎหมำย 

1. ขอบเขตของนโยบาย 
หลกักำรและหน้ำทีท่ีส่รุปควำมไวใ้นนโยบำยนี้ใชบ้งัคบักบัพนักงำนทุกคนของบรษิทัและผูร้บัจำ้งของบรษิทั 
(ซึ่งหมำยรวมถึง ตวัแทน ที่ปรกึษำ บุคลำกรจ้ำงภำยนอก และผู้แทนอื่นๆ) ดงันัน้ เรำแต่ละคนมีควำม
รบัผดิชอบในกำรยดึถอืมำตรฐำนเหล่ำนี้ในกำรปฏสิมัพนัธ์ทำงธุรกจิ และต้องรบัรองว่ำผูร้บัจำ้งทัง้หมดของ
บรษิทัทีเ่รำว่ำจำ้งเขำ้ใจว่ำพวกเขำมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมนโยบำยนี้เมื่อกระท ำกำรในนำมของบรษิทั 
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2. ค าจ ากดัความของการทุจริต 
ตำมกฎหมำยอำญำ กำรทุจรติคอื 
(ก) กำรเสนอหรอืสญัญำว่ำจะเสนอใหโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมำย (กำรทุจรติเชงิรุก) 
(ข) กำรรอ้งขอหรอืกำรตกลงรบัโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย (กำรทุจรติเชงิรบั) 

ซึง่กำรเสนอ กำรสญัญำ กำรให ้หรอืควำมไดเ้ปรยีบอย่ำงใดกต็ำม ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม เพือ่ 
(1) ด ำเนินกำรหรอืละเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมงำน หน้ำที ่หรอือ ำนำจทีไ่ดร้บัมอบหมำยของบุคคล หรอื 
(2) ใช้อทิธพิลที่บุคคลมจีรงิหรอืคำดว่ำจะมใีนทำงที่ผดิ โดยมุ่งหมำยให้ได้มำซึ่งควำมพเิศษ กำรจ้ำงงำน 

กำรท ำสญัญำ หรอืกำรตดัสนิใจทีน่่ำพอใจอื่นใด 

กำรทุจรติ ตำมทีไ่ดใ้หค้ ำจ ำกดัควำมในนโยบำยปัจจุบนั หมำยรวมถงึ สนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ กำรใชอ้ทิธพิล กำร
กรรโชกทรพัย ์ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก และกำรท ำใหก้ำรประพฤตดิงักล่ำวดเูหมอืนเป็นทีย่อมรบัได ้

3. การกระท าท่ีต้องท าหรือต้องห้าม 
เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรบักำรด ำเนินกำรในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ให้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนที่ก ำหนด
ขำ้งล่ำงนี้  

ข้อก าหนดทัว่ไป 
ห้ำมพนักงำนกระท ำกำรต่อไปนี้เพื่อตนเองหรอืแทนบุคคลภำยนอก หรอืห้ำมบุคคลภำยนอกกระท ำกำร
ต่อไปนี้แทนพนกังำนโดยเดด็ขำด 
▪ ให ้สญัญำว่ำจะให ้หรอืเสนอกำรจ่ำยเงนิ กำรบรจิำคเงนิสด ค่ำนำยหน้ำ ของขวญั กำรเดนิทำง กำรเชญิ

ชวน หรอืสิง่ที่ท ำให้พอใจในรูปแบบอื่นใด โดยคำดหวงัหรอืหวงัว่ำจะไดร้บัควำมไดเ้ปรยีบอนัมคิวรได้ 
หรอืเป็นรำงวลัส ำหรบัควำมไดเ้ปรยีบอนัมคิวรไดซ้ึง่ไดร้บัมำแลว้ 

▪ รบัหรอืเรยีกรอ้งกำรจ่ำยเงนิ กำรบรจิำคเงนิสด ค่ำนำยหน้ำ ของขวญั กำรเดนิทำง กำรเชญิชวน หรอืสิง่
ทีท่ ำใหพ้อใจในรปูแบบอื่นใดจำกบุคคลภำยนอกทีท่รำบหรอืสงสยัว่ำจะคำดหวงัควำมไดเ้ปรยีบอนัมคิวร
ไดจ้ำกสิง่ดงักล่ำว 

▪ จ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกในรูปแบบใดก็ตำมแก่ผู้แทนขำ้รำชกำร ตวัแทน หรอืคนกลำง เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกหรอืเร่งรดัระเบยีบปฏบิตัปิระจ ำวนั 

หำกพนักงำนพบว่ำตนอยู่ในสถำนกำรณ์พเิศษ ด้วยควำมกลัวว่ำจะเป็นอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือ
เสรภีำพของตน และไม่มหีนทำงอื่นใดนอกจำกยอมจ ำนนต่อควำมพยำยำมกรรโชกทรพัย์ พนักงำนควร
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหน็ว่ำจ ำเป็นภำยใต้สถำนกำรณ์นัน้เพื่อปกป้องตวัเอง อย่ำงไรก็ดี พนักงำนต้อง
รำยงำนควำมพยำยำมกระท ำทุจรติหรอืใช้อิทธิพลต่อผู้บงัคบับัญชำโดยตรงโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
จำกนัน้ผูบ้งัคบับญัชำจะมหีน้ำทีป่ระสำนงำนใหม้กีำรตอบโตท้ีเ่หมำะสมต่อเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
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ของขวญัและการเล้ียงรบัรอง 
กำรแลกเปลีย่นของขวญัทำงธุรกจิและกำรรบักำรเลี้ยงรบัรองบรษิทัสำมำรถมบีทบำทส ำคญัในกำรสรำ้งหรือ
รกัษำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิได้  อย่ำงไรก็ตำม กำรเสนอหรอืรบัของขวญัหรอืกำรเชญิชวนอนัไม่สมควร 
โดยเฉพำะด้วยเจตนำให้มอีทิธพิลต่อผลลพัธ์ของรำยกำรธุรกจิหรอืให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรยีบอนัมคิวรได้
เป็นกำรตอบแทน ถอืเป็นกำรกระท ำทีต่อ้งหำ้ม 

กำรรบัของขวญั ส่วนลด ควำมช่วยเหลอื หรอืบรกิำรต่ำงๆ จำกลูกคำ้ คู่แข่ง ผูข้ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำรปัจจุบนั
หรอืผูท้ีอ่ำจเป็นลูกคำ้ คู่แข่ง ผูข้ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำรเป็นสิง่ทีห่ำ้มกระท ำ หำกผลประโยชน์นัน้มคีวำมเป็นไป
ไดท้ีจ่ะมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิของบุคคล 

ของขวญัทีส่ำมำรถรบัไดม้ลีกัษณะดงันี้ 
• สมเหตุสมผล 
• นำนๆ ครัง้ 
• ไม่ไดเ้รยีกรอ้ง 
• ไม่ใช่เงนิสดหรอืรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และ 
• ไม่ไดใ้หด้ว้ยเจตนำจะชกัจงูกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ 

ท่ำนตอ้งไม่รบัหรอืเสนอควำมบนัเทงิหรอืกำรเลี้ยงรบัรอง เวน้แต่กจิกรรมดงักล่ำวมลีกัษณะดงันี้ 
• อนุญำตใหม้กีำรหำรอืทำงธุรกจิหรอืกำรศกึษำระหว่ำงมือ้อำหำรหรอืงำนอเีวนต์ (ผูแ้ทนบรษิทัต้องเข้ำ

ร่วมมือ้อำหำรหรอืงำนอเีวนต์เช่นว่ำดว้ย) 
• เป็นสว่นหน่ึงของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิทีแ่ทจ้รงิ 
• ไมม่เีจตนำและผูอ้ื่นไม่สำมำรถมองไดว้่ำเป็นกำรชกัจงูกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิอย่ำงไม่สมควร 
• สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทำงอุตสำหกรรม กฎหมำยที่ใช้บังคับทัง้หมด และนโยบำยและระเบียบ

ปฏบิตังิำนของบรษิทั 
• ไม่มมีูลค่ำหรอืปรมิำณมำกเกนิไป ตำมที่ให้ค ำจ ำกดัควำมไวใ้นเอกสำรระเบยีบปฏบิตังิำนของทอ้งถิน่ 

และ 
• จะไม่ท ำใหบ้รษิทัล ำบำก หำกมกีำรเปิดเผยต่อประชำชนทัว่ไป 

ในกรณีทีก่ฎหมำยทอ้งถิน่หรอืนโยบำยภำยในของหน่วยงำนก ำหนดใหม้ีกระบวนกำร/กำรควบคุมทีเ่ขม้งวด
มำกขึน้ กจ็ะตอ้งปฏบิตัติำมกระบวนกำร/กำรควบคุมทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ดงักล่ำว 
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การติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
พนักงำนของเอปสนัจะไม่ใชเ้งนิ ทรพัยำกร หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำของตนเองหรอืบรษิทั ในกำร
จ่ำยหรอืบรจิำคเพื่อจูงใจเจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้ท ำกำรตดัสนิใจโดยตรงหรอืโดยอ้อมว่ำจะติดต่อธุรกิจกบัเรำ
หรอืไม่ หรอืเพือ่ใหม้อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อเอปสนั 

นอกจำกหลกักำรอื่นๆ ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยน้ี ท่ำนตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 
▪ ไม่บรจิำคเงนิสนบัสนุนทำงกำรเมอืงใหแ้ก่พรรคกำรเมอืง องคก์ร หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
▪ ไม่เสนอหรอืช่วยจดัหำขอ้เสนอกำรจำ้งงำนใหแ้ก่บุตรธดิำหรอืญำตขิองเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ไม่ว่ำจะเป็นกำร

จำ้งงำนกบัเอปสนัหรอืองคก์รอื่น 
▪ มคีวำมรอบคอบในกำรตดิต่อกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูส้ำมำรถมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจทีอ่ำจเป็นประโยชน์

ต่อธุรกจิ และอ่อนไหวต่อกำรรบัสนิบน 
▪ รบัรองว่ำกำรปฏิสมัพนัธ์ทัง้หมดกับนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรฐัด ำเนินไปในลักษณะที่ยึดถือ

นโยบำยน้ีและปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ปวง 
▪ ขอควำมเหน็ชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรก่อนจะว่ำจำ้งนกักำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัปัจจุบนัหรอือดตี

นกักำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐั เพือ่มำท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนหรอืทีป่รกึษำใหก้บัเอปสนั 

การว่าจ้างบุคคลภายนอก 
บรษิทัอำจต้องรบัผดิชอบต่อกำรกระท ำของบุคคลภำยนอก (เช่น ผู้ผลติ ตวัแทน ผู้รบัจ้ำง ผู้ขำย หุ้นส่วน
กจิกำรร่วมค้ำ) ที่กระท ำกำรแทนบรษิทั  ดงันัน้ จะต้องใช้ควำมระมดัระวงั เพื่อรบัรองไม่ให้บุคคลภำยนอก
ดงักล่ำวมสีว่นร่วมหรอืพยำยำมมสีว่นร่วมในกำรทุจรติในรูปแบบใดกต็ำม 

ท่ำนจะด ำเนินกำรดงันี้ 
▪ รบัรองว่ำบุคคลภำยนอกรำยใหม่ (หรอืบุคคลภำยนอกทีไ่ดร้บักำรต่อสญัญำ) ผูใ้หบ้รกิำรเพือ่หรอืในนำม

ของบรษิทัตกลงตำมสญัญำว่ำจะยอมปฏบิตัติำมหลกักำรทีก่ ำหนดในนโยบำยนี้ 
▪ ด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบักำรจ้ำงบุคคลภำยนอกรำยใหม่ เพื่อ

รบัรองว่ำไม่มกีำรทุจรติ ซึ่งอำจรวมถงึกำรสบืคน้ฐำนขอ้มูลเกี่ยวกบักำรต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและรำยชื่อ
บุคคลทีถู่กก ำหนด (sanctions lists) และคน้หำควำมสมัพนัธก์บัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  ผลกำรตรวจสอบเพื่อ
ทรำบขอ้เทจ็จรงิจะตอ้งบนัทกึเป็นขอ้มลูอย่ำงเหมำะสม 

▪ ด ำเนินกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เทจ็จรงิซ ้ำทุกๆ ปีส ำหรบัควำมสมัพนัธ์กบับุคคลภำยนอกทีย่งัด ำเนิน
ต่อเนื่อง หรอืควำมสมัพนัธท์ีย่งัไม่เคยตรวจสอบมำก่อน 

 
 
 



(ค  ำแปล) 

การบริจาคเพื่อการกศุล 
เอปสนัสนับสนุนกจิกำรเพื่อสงัคมและชุมชนที่เรำประกอบธุรกจิอยู่  กำรบรจิำคและกำรสนับสนุนเพื่อกำร
กุศลทีม่ขีึน้ดว้ยเงนิหรอืทรพัยำกรของบรษิทัตอ้งมคีวำมเหมำะสมและจรงิใจ 

กำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลสำมำรถบรจิำคใหแ้ก่องคก์รกำรกุศลไม่แสวงหำผลก ำไรซึ่งเป็นทีย่อมรบัเท่ำนัน้ โดย
กำรบรจิำคทัง้หมดตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
▪ โปร่งใสและมกีำรบนัทกึอย่ำงเหมำะสมในสมุดและบนัทกึของบรษิทั และ 
▪ เป็นไปตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบทอ้งถิน่ หรอืนโยบำยภำยในของบรษิทั 

กำรบรจิำคตอ้งไม่มลีกัษณะดงันี้ 
▪ บรจิำคใหบุ้คคลหรอืบรจิำคเป็นเงนิสด 
▪ บรจิำคใหเ้มื่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐัรอ้งขอเป็นสิง่จงูใจหรอืรำงวลัส ำหรบักำรกระท ำกำรอนัไม่สมควร หรอื 
▪ บรจิำคเป็นรำงวลัส ำหรบักำรได้มำหรอืรกัษำไว้ซึ่งควำมได้เปรยีบ หรอืมอีิทธิพลต่อกำรตดัสนิใจซึ่ง

อ ำนวยประโยชน์แก่เอปสนั หรอืเพื่อจุดประสงคท์ีไ่ม่เหมำะสมอื่นใด 

4. สญัญาณเตือนภยั 
มปัีญหำหลำยประกำรที่เรำควรด ำเนินกำรตรวจสอบเพิม่เติมว่ำรำยกำรหรอืควำมสมัพนัธ์ใดๆ นัน้อำจมี
ควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติหรอืไม่ 

ท่ำนตอ้งระมดัระวงัเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ดงันี้ 
• มขีอ้เสนอแนะว่ำจ ำเป็นต้องมเีงนิจ ำนวนหนึ่งส ำหรบักำร “ปิดดลี” “ได้ท ำธุรกจิ” ฯลฯ หรอืว่ำพวกเขำ

สำมำรถเลีย่ง “ระเบยีบรำชกำร” หรอื “เร่งรดั” กระบวนกำรธุรกจิปกตไิด ้
• มคี ำขอใหม้กีำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำทีผ่ดิปกต ิหรอืเบีย้รำงวลัเกีย่วกบัผลกำรปฏบิตังิำนหรอืค่ำนำยหน้ำ 
• มคี ำขอให้มกีำรจ่ำยเงนิสดหรอืในประเทศอื่น (ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกบับรกิำรที่ให้บรกิำรอยู่) หรอืด้วยวธิทีี่

ผดิปกตหิรอืยุ่งยำก เช่น กำรจ่ำยเงนิไปยงับญัชใีนต่ำงประเทศ 
• มีกำรให้สินบนอย่ำงแพร่หลำยในประเทศที่เป็นส่วนเชื่อมต่อกับรำยกำรหรือควำมสมัพนัธ์อย่ำงใด

โดยเฉพำะ (บุคคลภำยนอกตัง้อยู่ในประเทศดงักล่ำวหรอืรำยกำรเกี่ยวขอ้งกบัประเทศนัน้) ตำมดชันีชี้
วดัภำพลกัษณ์ปัญหำคอรร์ปัชนั (Corruption Perception Index – CPI) ตำมทีอ่งคก์รเพื่อควำมโปร่งใส
นำนำชำตทิ ำกำรประเมนิผลทุกปี 

• กำรจ่ำยเงนิใหบุ้คคลภำยนอกอย่ำงคลุมเครอืหรอืไม่มกีำรรำยงำน ซึง่ท ำขึน้ในนำมของบรษิทั 
• กำรไม่มขีอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรประกอบกำรจ่ำยเงนิทีร่อ้งขอ 
• สญัญำณของควำมสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิผดิปกตกิบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอื 
• กำรปฏเิสธไมย่อมรบัรองกำรปฏบิตัติำมนโยบำยน้ี 



(ค  ำแปล) 

หำกท่ำนประสบเหตุกำรณ์ที่อำจเป็นปัญหำตำมรำยกำรข้ำงต้น ท่ำนควร (1) พิจำรณำว่ำจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรสบืสวนและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัคู่สญัญำอกีฝ่ำยเพิม่เตมิหรอืไม่ และ/หรอื 
(2) ยื่นเรื่องไปยงัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน และ/หรอื ฝ่ำยกฎหมำย 

5. การรายงานความกงัวล 
ท่ำนไดร้บักำรคำดหวงัให้รำยงำนกำรปฏบิตัผิดินโยบำยหรอืกรณีทีอ่ำจเป็นกำรปฏบิตัผิดินโยบำยนี้ แมว้่ำ
กำรปฏบิตัผิดินโยบำยดงักล่ำวจะไม่เกี่ยวขอ้งกบัท่ำนโดยตรง  บรษิทัห้ำมมใิห้มกีำรแก้แค้นหรอืกำรเลอืก
ปฏบิตัติ่อผูใ้ดกต็ำมทีแ่จง้หรอืช่วยสง่เรื่องควำมกงัวลเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิทีแ่ทจ้รงิ 

หำกท่ำนมขีอ้สงสยัหรอืควำมกงัวลเกี่ยวกบันโยบำยนี้หรอืพฤตกิรรมที่ผดิจรรยำบรรณอื่นใด ให้หำรอืกบั
ผูบ้งัคบับญัชำของท่ำนเป็นอย่ำงแรก  หำกท่ำนรูส้กึไม่สะดวกใจที่จะหำรอืกบัผู้บงัคบับญัชำของท่ำน ท่ำน
ค ว ร ร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม กั ง ว ล ข อ ง ท่ ำ น ผ่ ำ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  Epson Speak UP! ไ ด้ ที่  
www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com  

 

http://www.epsonspeakup.ethicspoint.com/

