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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 

บทน ำ 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบลิ แมททีเรียส์ จ ากัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท”) ได้ให้ความส าคัญ

อย่างย่ิงต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม รวมถึงความซ่ือสัตย์ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมด  

 

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

และได้รับทราบถึงความรับผิดชอบในการเป็นผู้น าผู้อ่ืน ด้วยการเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการฉ้อโกง การ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และใช้หลักการทางธุรกิจที่จ าเป็นทั้งหมด ในการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 

เพ่ือช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกง การทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดท าและ

ออกแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชั่น 

(“นโยบาย”) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตาม 

 

เป้ำหมำย 

 

• เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• จัดท าระบบตรวจจับ และป้องกันผู้ที่กระท าการใดๆ อันมีความเก่ียวข้องกับการให้สินบน  

• ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น 

• ก าหนดมาตรการป้องกัน การตรวจจับ และตอบสนองต่อกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงใดๆ ก็ตาม 

 

ขอบเขต 

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชั่นให้ใช้บังคับกับ กรรมการบริษัท พนักงานชั่วคราวและ

ประจ า เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในนามของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียส์ จ ากัด และบริษทัใน

เครือ หรือบริษัทอ่ืนๆ ที่บริษัทมีอ านาจควบคุม ทั้งที่มีการประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 

 

นโยบายนี้จะถูกน าไปใช้กับกิจการร่วมค้าทั้งหมดที่อยู่ภายในความควบคุมของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ามี

ความสอดคล้องกันทั่วถึงทุกธุรกิจ อีกทั้งบริษัทจะต้องสนับสนุนให้หุ้นส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมดของกิจการร่วม

ค้าที่บริษัทไม่มีอ านาจควบคุม ยังคงเป็นไปตามแนวทางในนโยบายนี้ 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

“กำรยักยอกทรัพย์สิน" หมายถึง การเอาไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายซ่ึงตนได้

ครอบครองอยู่ ไม่ว่าโดยหน้าที่หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเป็นการกระท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อ่ืน  
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“คอร์รัปชั่น” หมายถึง การกระท าไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะมีการให ้หรือ

การรับข้อเสนอสิ่งที่เป็นตัวเงิน, บริการ, ของขวัญ, เงินกู้, ค่าธรรมเนียม, รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มี

มูลค่า ค าเสนอให้พิจารณาที่จะรับ หรือให้สิ่งจูงใจ เพ่ือให้กระท าการบางสิ่ง หรืองดเว้นการกระท าบางสิ่ง ซ่ึงจะ

มีผลต่อการตัดสินใจต่อบุคคลใดๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน รวมถึง

พนกังานขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่ 

และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก ตลอดจนการเสนอให้เงินหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 

“กำรฉ้อโกง” หมายถึง การกระท าโดยเจตนาทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ

ปกปิดข้อความจริง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืน ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ 

 

นโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

 

1. มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 

1.1 การฉ้อโกงและคอร์รัปชั่น 

 

การด าเนินการและกิจกรรมที่ฉ้อโกง และ/หรือการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบจะไม่ได้รับการ

ยอมรับไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม ธุรกรรมทั้งหมดจะต้อง

ด าเนินการอย่างถูกต้อง และปราศจากการฉ้อโกง การทุจริตและคอร์รัปชั่น พนักงานทุกคนรวมถึงผู้ที่

เก่ียวข้องทั้งหมดที่กระท าการในนามของบริษัท รวมถึงผู้จ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย ตัวแทน และผู้รับเหมา 

(และฝ่ายที่กระท าการในนามของพวกเขา) ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 

 

บริษัทจะด าเนินการสอบสวนกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจถือได้ว่าเป็นการฉ้อโกง หรือทุจริต หาก

พบว่ามีความผิด ผู้ที่พบว่ามีการละเมิดนโยบาย จะถูกลงโทษทางวินัยและทางกฎหมายอย่างร้ายแรง 

บริษัทขอสนับสนุนให้ผู้ที่ทราบกิจกรรมดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที บริษัทจะจัดให้มีการคุ้มครอง

และการปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เลือกกระท าการดังกล่าว   

 

1.2 ของขวัญ ของก านัล และการเล้ียงรับรอง 

 

ควรเข้าใจว่าความบันเทิงทางธุรกิจและการให้ของขวัญ เป็นวิธีการสร้างสันถวไมตรีระหว่างทั้งสอง

ฝ่าย กล่าวคือ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า, หุ้นส่วน, หน่วยงานก ากับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลภายนอก

อ่ืนๆ แต่ต้องไมเ่ป็นกิจกรรมที่ส่อไปทางทุจริต ซ่ึงส่งผลให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม พนักงาน

ของบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญ เงิน หรือเงินใต้โต๊ะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ที่อาจส่งผลให้เกิด

ความล าเอียงในการซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการจากฝ่ายนั้น พนักงานทุกคนต้องไม่ติดต่อซัพพลายเออร์เพ่ือ

ขอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการฟรี หรือขอลดราคาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  ในส่วน
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ของขวัญ, ของก านัล หรือการเล้ียงรับรองทีไ่ม่ควรได้รับการน าเสนอ, ส่งมอบ, จัดหามาให้ หรือรับโดย

พนักงานคนใดคนหนึ่ง (หรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน) ดังที่ระบุต่อไปนี้ : 

 

- เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก านัล 

- สิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถ่ิน 

- ของขวัญหรือบริการที่มอบให้ เพ่ือแลกกับการกระท าบางอย่าง หรืออาจถือได้ว่าเป็น

สินบนหรือเงินใต้โต้ะ 

- หุ้นหรือหลักทรัพย์ 

- สิ่งละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายที่บังคับใช้ขององค์กรของอีกฝ่าย 

 

พนักงานทุกคนต้องใช้ความระมัดระวัง เมื่อใดก็ตามที่ได้รับของขวัญ ของก านัลหรือข้อเสนอการ

เล้ียงต้อนรับ แม้ว่าข้อเสนอนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการให้สินบน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ การรับของขวัญจะต้อง

ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท และการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 

 

      1.3 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล 

 

การให้เงินบริจาค หรือให้เงินสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในกิจกรรมตอบแทนสังคม 

อย่างไรก็ตาม การให้เงินสนับสนุนหรือการบริจาคควรเป็นด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสและมีจริยธรรม

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ธุรกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ ควรเป็นไปตามวิธีการตามปกติ

ที่ถูกต้องและโปร่งใส โดยจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน 

เพ่ือสามารถตรวจสอบในภายหลังได้ มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่การบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งหมดจะต้อง

ได้รับการยืนยันและได้ไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่อย่างที่ตั้งใจไว้ พนักงานต้องไม่ท าการบังคับการบริจาค

เพ่ือการกุศลจากคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง   

 

      1.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการติดต่องานกับส่วนภาครัฐ 

 

การท าธุรกรรมกับภาครัฐ และการตดิต่องานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการนั้นๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 

      1.5 การสนับสนุนทางการมือง 

 

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือหรือสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งใน

รูปแบบของเงิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือ

บริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบัตรเข้าชมงานที่จัดเพ่ือระดมทุน หรือ

บริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง และรวมถึงการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ในการ

รณรงค์ทางการเมือง 
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บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง การบริจาคหรือกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด จะต้อง

ด าเนินการเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ใช่ในนามของบริษัท 

 

1.6 การเข้าท าธุรกรรม 

ก่อนที่บริษัทจะเข้าท าธุรกรรมใดๆ กับองค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน 

รวมถึงพนักงานขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทต้องท าให้แน่ใจว่าการเข้าท า

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 

คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก ากับดูแล และก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยรวมใน

ระดับองค์กรของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา การน าไปใช้ และการประเมินโครงการ ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ 

ที่เห็นว่ามีความจ าเป็น 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลให้กระบวนการ และการด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชั่น นอกจากนี้ ยังเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการรายงานทางการเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และระบบ

การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการด าเนินการอย่างมีระเบียบ รัดกุม และเหมาะสม 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และทบทวนนโยบายให้

เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของลักษณะธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามกฎหมายในการด าเนิน

ธุรกิจที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงสื่อสาร ฝึกอบรม และส่งเสริมให้

พนักงานของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นอยู่เสมอ นอกจากนั้น ยังคงมีหน้าที่ในการสอบสวน และช่วยเหลือบริษัทในทุกกระบวนการเพ่ือสืบหา

ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารสามารถมอบหมายให้แก่คณะผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยด าเนินการใน

การสืบหาข้อเท็จจริงได้ 

 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอ

รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้พบ

จากการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทันทีเมื่อเรื่องที่ตรวจพบอาจก่อให้เกิดปัญหาที่
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ร้ายแรง หากไม่รีบด าเนินการ อีกทั้งยังมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่อง

การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 

ผู้บริหำรระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูงที่น าโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอ้งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการ

ปฏิบัติตามรวมถึงความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่าง  ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างความมั่นใจว่า การด าเนินการ

และการควบคุมแผนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทจะด าเนินการไปอย่างราบรื่น ฝ่ายบริหาร

จะต้องจัดสรรทรัพยากรและมอบหมายให้บุคลากรดูแลนโยบาย และระเบียบการต่างๆ นอกเหนือจากการก ากับ

ดูแลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง, ระบบ, ขั้นตอน และการควบคุมภายในส าหรับการป้องกัน, 

การตรวจจับ และการตอบสนองต่อการฉ้อโกง การทุจริตและคอร์รัปชั่น  

 

ทรัพยำกรบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจะให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในกระบวนการสร้างความตระหนักรู้

และความส าคัญของการต่อสู้กับการฉ้อโกง การทุจริตและคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรม

และสื่อสารข้อก าหนดของแผนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายทั่วทั้งองค์กร บริษัทและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จะต้องด าเนินการตรวจสอบประวัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลประจ าตัวของผู้สมัครและความสามารถส าหรับ

ต าแหน่งส าคัญก่อนเริ่มการจ้างงาน  

 

แผนกจัดซ้ือ 

ฝ่ายจัดซ้ือจะต้องรับผิดชอบในการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้ขาย, ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการเพ่ือให้มั่นใจ

ในความน่าไว้วางใจ, ความน่าเชื่อถือ, ชื่อเสียง รวมไปถึงความสามารถ การสื่อสารนโยบายและขั้นตอนที่

เก่ียวข้องกับการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริตแก่คู่ค้าทางธุรกิจที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

 

พนักงำน 

พนักงานทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ในการอ่าน, ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงหมายรวมถึง

ขั้นตอนทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดจน

รายงานการทุจริตที่พบเห็น หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง และให้ข้อมูลเพ่ือช่วยในกระบวนการ

สอบสวนโดยทันที 

 

 

3. กำรรำยงำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น 

 

หากมีกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่ามีการ ทุจริต หรือการละเมิดนโยบายนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถรายงานผ่าน

ช่องทางดังต่อไปนี้ : 

 

• Email: ac@pmclabel.com หรือ ceo@pmclabel.com 

• เว็บไซต์ของบริษัท:   www.pmclabel.com 

• ทางจดหมาย: บริษัท พีเอ็มซี เลเบลิ แมททีเรียลส์ จ ากัด 

30/28 หมู่ 2 ต าบลโคกขาม 

mailto:ac@pmclabel.com%20หรือ
http://www.pmclabel.com/
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อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย

หรือเกิดความเสียหายใดๆ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้

เป็นความลับ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นส าคัญ 

 

4. บทลงโทษ 

 

พนักงานคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หรือทราบ แต่ไมร่ายงานการละเมิดนโยบายนี้ จะถูกลงโทษ

ทางวินัย และอาจรวมถึงขั้นการบอกเลิกสัญญาจ้าง (แล้วแต่กรณี) 

 

บริษัทมีสิทธิที่จะยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอก ที่กระท าการในนามของบริษัท ซ่ึงได้

ท าการละเมิดนโยบายดังกล่าวนี้ หรือทราบ และไม่รายงานการละเมิดนโยบายนี้ ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

ขัดขวาง หรือไม่ให้ความร่วมมือที่เหมาะสมในการสืบสวน 

 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่

2/2565  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เป็นต้นไป 

 

 
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

 

       

                 (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

                  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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