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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษทั เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส 

และตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยด ำเนินกิจกำรให้

ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนให้พนักงำนปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรมและ

เป็นพลเมอืงทีด่ ี

บรษิทัจงึได้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว

ทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้ำนปัญหำทุจริตคอร์รปัชัน่ของบริษัทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้ำง

วฒันธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถงึพษิภยัของกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิม่

ควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ำย เพือ่ใหก้ำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ค านิยาม 

กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หมำยถงึ กำรใชอ้ ำนำจทีไ่ดม้ำหรอืทรพัยส์นิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยมรีูปแบบรวมถงึกำรตดิสนิบน 

กำรให้สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด กำรฉ้อฉล กำรฟอกเงิน กำรยกัยอก กำรปกปิดข้อเท็จจริง  

หรอืกำรขดัขวำงกระบวนกำรยุตธิรรม กำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบเพือ่ขม่ขู่หรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ 

หรอืกำรตดัสนิใจใด ๆ ทำงธุรกจิจำกผู้อื่น และครอบคลุมทัง้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเอกชนกบัหน่วยงำน

ของรฐั และระหว่ำงเอกชนดว้ยกนัเอง 

กำรติดสนิบน หมำยถึง กำรให้ เสนอให้ ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลดงักล่ำว

กระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำร หรอืละเวน้ซึง่กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พือ่ใหไ้ดม้ำ หรอืรกัษำไวเ้พือ่ประโยชน์ทีไ่ม่

เหมำะสมทำงธุรกจิ ผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ หรอือำจสง่ผลเสยีแก่ภำพลกัษณ์ของบรษิทั 
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บุคลำกรของบรษิทั หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำน

สญัญำจำ้งของบรษิทั 

ขอบเขตนโยบาย 

1. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

1.1 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนทุกระดบัของบรษิทั มสี่วนร่วมกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุก

รูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กำรตดิสนิบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรได้ใน

รปูแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำที่

ของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ื่น หรอืสรำ้งโอกำส

ทำงธุรกจิแก่บรษิทั 

1.2 บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ในประเทศไทย และในทุกประเทศทีต่วัแทนของบรษิทัประกอบธุรกจิในนำมของ

บรษิทั 

1.3 นโยบำยน้ีขยำยไปถงึ ตวัแทน คู่สญัญำหรอืบุคคลใดทีก่ระท ำกำรในนำมของบรษิทั 

1.4 หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนกระท ำใด ๆ ทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี้ 

ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม จะได้รบักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบที่บรษิัทก ำหนดไว้

หรือมีโทษทำงกฎหมำย ทัง้นี้  บุคลำกรของบริษัท ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำม

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ในทุกขัน้ตอนของกำรปฏิบัติงำน หำกพบเห็นกำร

กระท ำทีข่ดัต่อนโยบำยนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหน่วยงำน/บุคคลทีร่บัผดิชอบให้ทรำบ

โดยทนัท ี

1.5 ผู้บังคบับัญชำที่เพิกเฉยกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้  โดยผู้อยู่ใต้บังคบั

บัญชำของตน หรือทรำบถึงกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ล้มเหลวในกำรจัดกำรแก้ไข 

หรอืแจง้เบำะแส จะไดร้บักำรพจิำรณำทำงวนิยัตำมระเบยีบทีบ่รษิทั ก ำหนดไว ้
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1.6 ตวัแทนหรอืคู่สญัญำของบรษิทัทีฝ่่ำฝืนนโยบำยน้ีจะถูกเลกิสญัญำ 

1.7 บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนใดๆ ทีป่ฏเิสธหรอืแจง้

ขอ้มลูเรื่องเกีย่วกบักำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั โดยบรษิทัจะไม่ลงโทษ ลดต ำแหน่ง หรอืท ำให้

เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนใด ๆ ที่ปฏิเสธไม่กระท ำกำร 

หรอืกระท ำกำรใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมก้ำรปฏเิสธดงักล่ำวจะท ำให้บรษิทั

ตอ้งสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

2. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมกำรของบรษิัทมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลให้มกีระบวนกำร

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักถงึ

ควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่และปลูกฝังค่ำนิยมดงักล่ำวให ้เป็น

วฒันธรรมขององคก์ร  และหำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมกีำรทุจรติ ให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำน  

ทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำร 

ควำมเสีย่ ง  เพื ่อ ให ้มัน่ ใจว ่ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  มีควำมรัดกุม ทันสมัย 

และมปีระสทิธภิำพ 

2.3 ฝ่ ำยบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใ นกำรก ำหนดให้มีระบบกำรส่ ง เสริม  

และกำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และสื่อสำรไปยงับุคลำกรทุกระดบั 

ดูแลให้บุคลำกรทุกระดบัมกีำรน ำนโยบำยดงักล่ำวไปปฏบิตัใิช้จรงิ รวมทัง้ปลูกฝังค่ำนิยม

ดังกล่ำวให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทัง้ทบทวน สอบทำน และแก้ไขระบบและ

มำตรกำรต่ำง ๆ ใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัควำมเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ และจดักำรประเมนิควำม

เสี่ยงต่อกำรทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นระยะ เพื่อระบุเหตุกำรณ์ที่มคีวำมเสี่ยงสูงและหำวธิีกำร

ป้องกันและแก้ไขอย่ำงเหมำะสม  พร้อมทัง้รำยงำนประเด็นปัญหำต่ำงๆ ที่พบต่อ
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คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยทรำบตำมบทบำทหน้ำที่ที่แต่ละฝ่ำย

รบัผดิชอบ 

2.4 ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำน  

กำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนิน กำร  

ระเบียบปฏิบัติและกฎหมำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบควบคุมมีควำมเหมำะสมและรัดกุม 

ต่อกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. การแลกเปล่ียนของขวญั การให้ความบนัเทิงและการเล้ียงรบัรอง 

3.1  เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ดีกับคู่ค้ำ 

ต่ำง ๆ นโยบำยน้ีจงึไม่หำ้มกำรกระท ำใด ๆ ทีโ่ปร่งใสและเป็นสว่นหนึ่งกำรของด ำเนินธุรกจิ

ตำมปกต ิซึ่งมกีฎหมำย ขอ้บงัคบั ธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่หรอืหลกัปฏบิตัทิำงกำรค้ำ  

ให้กระท ำได้ เช่น กำรให้ควำมบนัเทิง กำรเลี้ยงรบัรอง กำรให้หรอืรบัของขวญัในโอกำส

พเิศษตำมสมควรและไดก้ระท ำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำรประกอบ

ธุรกจิ 

3.2 กำรใหค้วำมบนัเทงิ กำรเลีย้งอำหำร กำรให้ หรอืรบัของขวญั ในโอกำสพเิศษสำมำรถท ำได้

เมื่อ 

(1) ไม่ได้กระท ำเพื่อจูงใจให้กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอันไม่ชอบ  มีอิทธิพลต่อ 

กำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ หรอืท ำใหไ้ดร้บัประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรม 

(2) ไม่ได้ฝ่ำฝืนนโยบำยนี้ นโยบำยจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท หรอื

กฎหมำยใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) กำรให้หรอืรบัของขวญัได้กระท ำในนำมของบรษิทั ไม่ใช่ในนำมของบุคคลเป็นกำร

เฉพำะตวั 
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(4) ได้กระท ำตำมสมควรแก่ โอกำสและประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน  เช่น  

กำรแลกเปลีย่นของขวญัในงำนเลีย้งปีใหม่ 

(5) กำรแลกเปลีย่นของขวญัไดก้ระท ำอย่ำงเปิดเผย 

(6) กำรเลี้ยงรบัรองกระท ำไดต้ำมจ ำเป็นและมคี่ำใช้จ่ำยทีส่มเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือย 

หรอืมคีวำมถีม่ำกเกนิสมควร 

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

4.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองคือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือสิ่งอื่น  

แก่พรรคกำรเมืองและนักกำรเมือง รวมถึงกำรให้กู้ยืม กำรบริจำคเงินและทรัพย์สิน  

และกำรใหบ้รกิำรต่ำง ๆ 

4.2 บรษิทัมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ไม่มนีโยบำยช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง หรอื 

กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

4.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั มสีทิธเิสรภีำพตำมรฐัธรรมนูญ และกฎหมำยที่

เกี่ยวขอ้ง ในกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืง เช่น กำรใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ กำรลง

ประชำมต ิเป็นต้น ทัง้นี้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัจะต้องไม่ใชท้รพัย์สนิ 

ทรพัยำกรหรอืเวลำในกำรปฏิบตังิำนของบรษิทั ให้บรกิำรในนำมของบรษิัท หรอือ้ำงชื่อ

บรษิทั ในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมอืง หรอืกระท ำกำรใด ๆ ที่อำจท ำให้เกิดควำม

เขำ้ใจว่ำบรษิทั มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ำรสนบัสนุนฝ่ำยใด 

 

5. การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนับสนุน 

5.1 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส ำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนั ้น  

กำรบริจำคจะต้องเป็นกำรบริจำคเข้ำหน่วยงำนหรือองค์กรกำรกุศล โดยมีเอกสำรหรือ

หลกัฐำนกำรรบัเงนิทีช่ดัเจน ตลอดจนตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดไว้ 

5.2 กำรให้เงนิสนับสนุน (Sponsorship) แตกต่ำงจำกกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล เนื่องจำกเป็น

ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธก์ำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 
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5.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัจะต้องใชค้วำมระมดัระวงัไม่ใหก้ำรบรจิำคเพื่อ

กำรกุศล และกำรใหเ้งนิสนับสนุนเป็นกำรปิดบงักำรตดิสนิบน โดยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล

และกำรให้กำรสนับสนุนจะต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำที่โปร่งใส และเป็นไปตำม

กฎหมำยหรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง โดยมกีำรร้องขอเป็นหนังสอืแจ้งถงึวตัถุประสงค์ในกำร

บรจิำคเพื่อกำรกุศล และกำรใหก้ำรสนับสนุนพรอ้มทัง้เอกสำรประกอบอื่น ๆ แก่ผูม้อี ำนำจ

อนุมตัใินแต่ละระดบั 

6. การร้องเรียน 

6.1 กำรรอ้งเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดบัของ

บริษัทโดยสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได้โดยนิรนำม โดยผ่ำนวิธีกำรและ

ช่องทำงดงัต่อไปนี้ 

1) จดหมำยสง่ทำงไปรษณีย ์

ตดิต่อ:        หวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยใน/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทีอ่ยู่:  บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวดัสวนพลู 

ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

2) ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)   

ตดิต่อ: หัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยใน /ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

E-mail address:   

 

3) เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ตดิต่อ:  https://th.kerryexpress.com/th 

6.2 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัทุกคนมหีน้ำทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรสบืสวนกำร

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6.3 กระบวนกำรพจิำรณำกำรรอ้งเรยีนเรื่องกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
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ส ำนักตรวจสอบภำยในเมื่อได้รับกำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ตำมช่องทำง 

กำรรอ้งเรยีนจะตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนโดยพจิำรณำควำมชดัแจง้เพยีงพอของพยำนหลกัฐำน

ในเบื้องต้น และหำกมีข้อมูลควำมจริงจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐำน 

และพยำน และจดัส่งเรื่องร้องเรียนดงักล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน  

(ซึ่งประกอบด้วย ส ำนักตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล และ/หรือ

บุคคลอื่นใดที่ได้รบัมอบหมำยให้ดูแลรบัผดิชอบ (ถ้ำม)ี) ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร  

นับแต่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้มูลเบำะแส โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนจะ

พจิำรณำขอ้เทจ็จรงิ หลกัฐำน และจดัท ำรำยงำน และควำมเหน็ภำยในระยะเวลำ 30 วนัท ำ

กำรเพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่พจิำรณำต่อไป 

7. การส่ือสารและการอบรม 

7.1 บรษิทัจะจดักระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีส่ะทอ้นถงึควำมมุ่งมัน่ต่อนโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจรติคอรปัชัน่ ตัง้แต่กำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรให้

ผลตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรให้มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำง

เหมำะสม โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกดิกำรตรวจสอบถ่วงดุล 

นอกจำกนี้จะด ำเนินกำรให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไปยัง

หน่วยงำนทุกระดบัในบรษิัท ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมบุคลำกรของบรษิัทเป็น

ระยะให้ทรำบถงึรูปแบบกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ต่ำง ๆ ควำมเสีย่งจำกกำรมสี่วนเกี่ยวขอ้งใน

กำรทุจริตคอร์รปัชัน่และวิธีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและน ำนโยบำยไป

ปฏบิตั ิโดยกำรอบรมดงักล่ำวจะเป็นสว่นหนึ่งของกำรอบรมพนกังำนเขำ้ใหม่ของบรษิทั 

7.2 หำกกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนมีข้อสงสยัใด ๆ เกี่ยวกบันโยบำยนี้หรอืมำตรกำร

ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ใด ๆ สำมำรถสอบถำมไดท้ีส่ ำนกัตรวจสอบภำยใน 

8. บทลงโทษ 

ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี้  รวมทัง้ มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง  

ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีกำรอันไม่ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เบำะแส หรือ 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีนหรอืเบำะแสตำมนโยบำยนี้อนัเนื่องมำจำกกำรร้องเรยีน หรอื  
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กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด ให้ถือว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้  

ควำมเสยีหำยแก่บรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจนรบัผดิในทำงแพ่ง

และทำงอำญำหรอืตำมกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำและอนุมตัใินกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่7 มถิุนำยน 2562 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วนัที ่ 7 มถิุนำยน 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

    .....................................  

(นำยเกลด็ชยั เบญจอำธรศริกิุล) 

       ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 

              บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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