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8 หัวข้อหลัก

สุขภาพ ความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้ม

01
การดแูลดา้นสขุภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มเป็น
หนา้ทีข่องฝ่ายบรหิารหลกั เรามหีนา้ทีป่กป้องสขุภาพและ
ความปลอดภยัของพนักงาน ลกูคา้ ผูจ้ำาหน่าย ผูรั้บเหมา ผู ้
มาเยอืน ตลอดทัง้คนทัว่ไปทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการดำาเนนิ
ธรุกจิของเรา ขอ้วติกใด ๆ ของสาธารณชนในประเด็นเรือ่ง
สขุภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการดำาเนนิ
ธรุกจิของเรา จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งสรา้งสรรค์

เราจะ:

• จัดเตรยีมสถานทีท่ำางานทีม่ัน่คงและ ปลอดภยัใหก้บั
พนักงานทกุคน

• จัดหาทรัพยากรมนุษย ์และการฝึกอบรมทีเ่พยีงพอตาม
พันธสญัญาและขอ้ผกูมดัทีบ่รษัิทมตีอ่พนักงานในเรือ่ง
สขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม

• พจิารณาถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิตอ่สภาพแวดลอ้มตัง้แต่
ขัน้ตอนแรกของการพัฒนาสนิคา้และกระบวนการผลติ

• ลดผลกระทบ สรา้งความปลอดภยั หรอืหากปฏบิตั ิ
ได ้ใหห้ลกีเลีย่งการปลอ่ยสารทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่
สขุภาพของมนุษยห์รอืสภาพแวดลอ้ม

• ลดปรมิาณของเสยีดว้ยการใชว้สัด ุพลงังาน และ
ทรัพยากรอยา่งระมดัระวงั และนำากลบัมาหมนุเวยีนใชใ้ห ้
มากทีส่ดุ

• จัดหาสภาพแวดลอ้มการทำางานทีป่ลอดจากความเสีย่ง
จากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืการใชส้ารเสพตดิ

01  สขุภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม

02  การคา้ ลกูคา้ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

03  การตอ่ตา้นสนิบนและคอรรั์ปชัน่

04  พนักงานและสทิธมินุษยชน

05  การเปิดเผยขอ้มลูและนักลงทนุ

06  รัฐบาล สงัคมและชมุชนทอ้งถิน่

07  ผลประโยชนท์บัซอ้น

08  คูแ่ขง่ขนั

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หลกัการเหลา่นีไ้ดรั้บการ
สนับสนุนโดยนโยบาย
สขุภาพ ความปลอดภยั
และสภาพแวดลอ้มของเว
ซเูวยีส ทัง้นี ้ผูใ้ดกต็ามที่
ทำางานกบัเวซเูวยีสจะตอ้ง
ปฏบิตัติาม

ข้อพึงปฏิบัติของเราครอบคลุมหัวข้อหลัก 8 ข้อ:
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การคา้ ลกูคา้ ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ

02
ความสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคา้ในระยะยาว มคีวามสำาคญัตอ่การ
บรรลเุป้าหมายของเรา การทำาธรุกจิกบัลกูคา้ไมว่า่จะเป็นลกูคา้
ใหมห่รอืกลุม่เป้าหมายทีม่โีอกาสเป็นลกูคา้ ตวัแทนจำาหน่าย 
ผูค้า้สง่ ผูจ้ำาหน่ายและผูร้ว่มธรุกจิอืน่ ๆ เราจำาเป็นตอ้งรักษาชือ่
เสยีงในดา้นความซือ่ตรง ปฏบิตัติอ่พวกเขาดว้ยความยตุธิรรม 
เสมอตน้เสมอปลายบนพืน้ฐานของความเคารพและไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนั

เราจะ:

• ผลติผลติภณัฑค์ณุภาพสงู ทีเ่ชือ่ถอืได ้ปลอดภยัและตรง
กบัความตอ้งการของลกูคา้

• ใหบ้รกิารหลงัการขายทีม่คีณุภาพดเียีย่ม เชือ่ถอืได ้

• ใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน ตรงจดุและเป็นประโยชนเ์กีย่วกบัเว
ซเูวยีส และหลกีเลีย่งการใหข้อ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืสรา้ง
ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา

• ทำาธรุกจิกบัคูค่า้โดยปราศจากผลประโยชนส์ว่นตวั รวม
ถงึการยดึถอืนโยบายของกลุม่บรษัิทในเรือ่งผลประโยชน์
ทบัซอ้น ของขวญัของกำานัลและสนิบน

• ปกป้องขอ้มลูลบัของผูอ้ืน่และใชข้อ้มลูดงักลา่วใหต้รง
ตามจดุประสงคท์ีก่ำาหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยไมน่ำาไปใชก้บั
ธรุกจิทีไ่มส่มควรหรอืเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวัใด ๆ

การต่อตา้นสินบนและ

คอร์รัปชัน่

03
เราจะไมย่อมรับการคอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบในการดำาเนนิธรุกจิ
ของเรา

เพือ่บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว:

• จะไมม่พีนักงานไหนหรอืบคุคลใดทีท่ำางานหรอืเป็นตวั
แทนของเวซเูวยีส
รวมถงึตวัแทน ผูจั้ดสง่ ผูร้ว่มธรุกจิ หรอือืน่ ๆ เสนอเงนิ
หรอืผลตอบแทนอืน่ ๆ
ไมว่า่ทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัใครกต็าม ไมว่า่จะเป็น
ผูจั้ดสง่หรอืตวัแทนรัฐบาลในรปูสนิบนหรอืสนินำ้าใจเพือ่
ใหช้ว่ยเหลอืใหต้นเองไดเ้ปรยีบในการทำาธรุกจิโดยไมถ่กู
ตอ้ง

• เราจะไมจ่า่ยเงนิคา่อำานวยความสะดวกใด ๆ ยกเวน้เสยี
แตว่า่บคุคลนัน้ ๆ กำาลงัตกอยูใ่นอนัตราย

• การดแูลตอ้นรับและจัดหาความบนัเทงิใหก้บัลกูคา้ยงั
คงเป็นสว่นหนึง่ของการทำาธรุกจิทัว่ไปของเรา แตค่วร
พจิารณาใหส้มเหตสุมผล พอดแีละเหมาะสม และหลกี
เลีย่งไมใ่หเ้กดิความเขา้ใจผดิไดว้า่มจีดุประสงคเ์พือ่การ
คอรรั์ปชัน่

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิn

หลกัการเหลา่นีไ้ดรั้บการ
สนับสนุนโดยนโยบายตอ่
ตา้นสนิบน และคอรรั์ปชั่
นของเรา และเกีย่วขอ้ง
กบัหลกัการใหค้วามรว่ม
มอืของกลุม่บรษัิทโดย
รวม
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พนกังานกบัสิทธิมนุษยชน

04
พนักงานควรไดรั้บการปฏบิตัโิดยความชอบธรรม บนพืน้ฐานแหง่
ความเคารพและศกัดิศ์รขีองแตล่ะบคุคล เวซเูวยีสเคารพมาตรฐาน
สทิธมินุษยชนสากลในทกุ ๆ ทีท่ีบ่รษัิทดำาเนนิธรุกจิ และจะไม่
ยอมรับการใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบงัคบัในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิท

เราจะ:

• รับฟังพนักงานอยา่งรอบคอบ และจะใหพ้วกเขาไดม้สีว่นรว่ม
ในการปรับปรงุการเพิม่ผลผลติ คณุภาพและสภาพการทำางาน
ของพนักงาน

• สรา้งความแน่ใจวา่การรับพนักงาน การฝึกอบรม การเลือ่น
ตำาแหน่ง การพัฒนาอาชพี การเลกิจา้งงานและประเด็นตา่ง
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานจะตอ้งดำาเนนิไปอยา่งยตุธิรรม
โปรง่ใส และพจิารณาจากความสามารถ ความสำาเร็จ และ
ประสบการณข์องแตล่ะบคุคลเป็นหลกั โดยปราศจากการ
แยกแยะเรือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ สญัชาต ิวฒันธรรม พืน้เพ ศาสนา
เพศ ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความทพุพลภาพ หรอืไม่
วา่ดว้ยเหตผุลใดกต็ามทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานหรอืขดักบักฏ
หมายทีเ่กีย่วขอ้ง

• ปฏเิสธทีจ่ะยอมใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัหิรอืการกอ่กวน

• จัดหาสภาพแวดลอ้มการทำางานทีไ่มม่ผีลกระทบในทางลบกบั
สวสัดภิาพทางรา่งกายหรอืจติใจของพนักงาน

• ใหพ้นักงานไดรั้บทราบความคบืหนา้ลา่สดุทีส่ำาคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพวกเขาและวสิยัทศันแ์ละแผนการของกลุม่บรษัิท

• สือ่สารกบัพนักงานอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมาและดว้ยความ
เคารพ

• รักษาขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท ที่
เกีย่วกบังาน

• รักษาความลบัของประวตัพินักงาน และพจิารณานำามาใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัเฉพาะจดุประสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้ง
ชอบธรรมเทา่นัน้

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หลกัการทั้งหลายน้ี ไดรั้บการ

สนบัสนุนโดยนโยบายการจา้งงาน 

และนโยบายสิทธิมนุษยชนของเรา

การเปิดเผยขอ้มูลและ

นกัลงทุน

05
เวซเูวยีสมผีูถ้อืหุน้เป็นเจา้ของ เราจะดำาเนนิธรุกจิของเราดว้ยความ
รับผดิชอบ หาวธิกีารพัฒนาการเตบิโตแบบยัง่ยนืและไดผ้ลกำาไร 
เพือ่มอบหมายคณุคา่ตอ่ผูถ้อืหุน้ เราจะระมดัระวงัเป็นพเิศษทีจ่ะ
รักษาและปกป้องทรัพยส์นิของ กลุม่บรษัิทดว้ยการใชท้รัพยากร
อยา่งรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ

เราจะ:

• เกบ็บนัทกึและประวตัขิอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเทีย่งตรงกบัธรุกรรม
ใด ๆ ทีด่ำาเนนิการและสถานภาพทางการเงนิของธรุกจิ โดยมี
ระบบควบคมุทีเ่ขม้แข็งคอยสนับสนุน

• ใหข้อ้มลูทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและการประเมนิทีเ่ป็นกลางที่
งา่ยตอ่ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานภาพของกลุม่บรษัิทกบัผู ้
ลงทนุอยา่งสมำา่เสมอและตรงเวลา

• กำาหนดมาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ขีองบรรษัทภบิาล

• ใหค้ำาตอบทีช่ดัเจนกบัผูล้งทนุเกีย่วกบับรรษัทภบิาลหรอืธรุกจิ
ของกลุม่บรษัิท

• ปฏบิตักิบัผูล้งทนุดว้ยความเสมอภาคและยตุธิรรมและละเวน้
จากการสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัผูล้งทนุผูใ้ดผูห้นึง่ หรอืกลุม่
ใดกลุม่หนึง่โดยทำาใหอ้กีฝ่ายหนึง่เสยีเปรยีบ

• ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตรงไปตรงมา ซือ่ตรงดว้ยความเป็นมอื
อาชพีในการตดิตอ่สือ่สารกบัทีป่รกึษาและผูต้รวจสอบของเรา
และในการตดิตอ่สือ่สารกบักลุม่ผูล้งทนุ

• รักษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบัจนกระทัง่มกีารประกาศ
และหา้มใชข้อ้มลูดงักลา่วไปในการเลน่หุน้เวซเูวยีสหรอืให ้
ขอ้มลูนีก้บัผูอ้ ืน่เพือ่จดุประสงคด์งักลา่ว

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หลกัการเหล่าน้ีสนบัสนุนโดยนโยบาย
บรรษทัภิบาล นโยบายการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและนโยบายในการ
ด�าเนินการกบัขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละ
ขอ้มูลภายใน
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รัฐบาล สงัคมและ
ชมุชนทอ้งถิน่

06
เราพยายามทำาตนใหเ้ป็นบรษัิททีด่ไีมว่า่จะประกอบธรุกจิทีใ่ด 
เราจะปฏบิตัติามกฏหมายบทบญัญัตแิละกฏเกณฑข์องทอ้งถิน่
และประเทศ รวมถงึสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืง
และการจา่ยภาษีตา่ง ๆ 

เราจะ:

• คอยศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ สนับสนุนให ้
มกีารแบง่ปันประสบการณก์นัทัว่กลุม่บรษัิท และปรับตวั
สรา้งสรรคส์ ิง่ใหมแ่ละระมดัระวงัเมือ่ปฏบิตักิบัคนทอ้งถิน่

• เคารพและคำานงึถงึขอ้หว่งใย จารตีและประเพณีของ
ภมูภิาคและทอ้งถิน่

• ปฏบิตัตินตามหลกัจรยิธรรมในกจิกรรมสาธารณะใหส้อด
คลอ้งกบักฏหมายและกฏระเบยีบของทอ้งถิน่ รวมถงึหลกั
การการตอ่ตา้นสนิบนและคอรรั์ปชัน่ทีร่ะบอุยูใ่นขอ้ควร
ปฏบิตันิี้

ผลประโยชน์ทับซ้อน

07
พนักงาน เจา้หนา้ที ่กรรมการบรษัิท มหีนา้ทีป่กป้องผล
ประโยชนข์องกลุม่บรษัิท และจะตอ้งไมใ่ชต้ำาแหน่งหนา้ที่
แสวงหาผลประโยชน ์ใหก้บัตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืปฏบิตัตินขดั
ผลประโยชนข์องกลุม่ ควรหลกีเลีย่งประโยชนส์ว่นตวัทีข่ดักบั 
หรอืดเูหมอืนจะขดักบั ผลประโยชนข์องกลุม่หรอืมอีทิธพิลตอ่
ผลของการปฏบิตัหินา้ที ่การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นมิ
อาจทำาไดเ้สมอไป ดงันัน้ หากพนักงาน สมาชกิครอบครัว คน
สนทิ เกดิมผีลประโยชนท์บัซอ้นกบัผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิท 
หรอืมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะเกดิกรณีดงักลา่ว พนักงานจะตอ้งแจง้
ใหผู้จั้ดการสายงานทราบโดยทนัทถีงึความเป็นไปไดข้องการ
เกดิผลประโยชนท์บัซอ้นนัน้ ๆ

พนักงานจะตอ้งไม:่

• ดำาเนนิธรุกจิ ธรุกรรมการเงนิหรอืการตดิตอ่ทำาธรุกจิใด ๆ
ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีไ่มใ่ชใ่นนามของตวัแทนกลุม่
บรษัิท ซึง่อาจจะเป็นกบับคุคลภายนอกทีท่ำาธรุกจิกบักลุม่
หรอืไมเ่คยทำา หรอืเป็นคูแ่ขง่ของกลุม่โดยไมไ่ดรั้บการ
อนุมตัใิหม้กีารตดิตอ่ทำาธรุกจินัน้ ๆ ไดจ้ากฝ่ายบรหิารเสยี
กอ่น

• ทำาหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่บรษัิทในการทำาธรุกรรมใดๆ
ทีพ่นักงานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมผีลประโยชนท์บัซอ้น
โดยทีม่ไิดรั้บการอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารเสยีกอ่น

• เปิดเผยขอ้มลูโดยมคิวรหรอืใชข้อ้มลูลบัเกีย่วกบักลุม่หรอืผู ้
รว่มธรุกจิ

• แขง่ขนัหรอืชว่ยผูอ้ืน่ในการแขง่ขนักบักลุม่

• รับตำาแหน่งคณะกรรมการบรหิารภายนอกของบรษัิทยกเวน้
แตว่า่การรับตำาแหน่งดงักลา่วจะไดรั้บการอนุมตัจิากฝ่าย
บรหิารของกลุม่กอ่นโดยจะตอ้งไมข่ดักบัผลประโยชนข์อง
กลุม่

• แสวงหาหรอืรับเงนิตอบแทนเป็นการสว่นตวัจากผูร้ว่มธรุกจิ
หรอืคูแ่ขง่

• รับของขวญัของกำานัลทีอ่าจไมใ่ชใ่นรปูแบบของเงนิตรา
หรอืสิง่อืน่จากผูร้ว่มธรุกจิหรอืคูแ่ขง่ทีอ่าจจะหรอือาจดู
เหมอืนจะมผีลทีไ่มค่วรตอ่ความเป็นกลาง และการตดัสนิใจ
แบบมอือาชพี

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หลกัการเหล่าน้ีสนบัสนุนโดยนโยบาย

สิทธิมนุษยชนของเรา
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คูแ่ขง่

08
เราจะแขง่ขนัอยา่งสดุกำาลงั แตต่อ้งดว้ยความซือ่ตรง และจะ
ไมแ่สวงหาขอ้ไดเ้ปรยีบการแขง่ขนัจากการกระทำาใด ๆ 
ทีผ่ดิกฏหมาย

เราจะ:

• ไมแ่ลกเปลีย่นขอ้มลูทางธรุกจิทีล่ะเอยีดออ่น (รวมถงึ
เรือ่งราคา ความสามารถ การผลติ ปรมิาณการขาย สว่น
แบง่ตลาด กลยทุธธ์รุกจิหรอืตน้ทนุการผลติ) กบัคูแ่ขง่

• หลกีเลีย่งการแสวงหาขอ้มลูของคูแ่ขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่
สมควร

• หา้มการกระทำาทีเ่ป็นพฤตกิรรมจำากดัการแขง่ขนัหรอืการ
ตกลงรว่มเพือ่ลดการแขง่ขนั หรอืการละเมดิสถานภาพ
ทางการตลาดใด ๆ

• หา้มการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั รวมถงึให ้
ขอ้มลูหรอืการอา้งองิทีผ่ดิหรอืไขวเ้ขวทำาใหห้ลงผดิ
เกีย่วกบัคูแ่ขง่หรอืผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่

สร้างความแน่ใจวา่มนัใชง้าน

ไดผ้ล

พดูอยา่งเปิดเผย

เราตอ้งด�าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของขอ้พึงปฏิบติับ่อยคร้ังท่ีเราอาจตอ้งใช้

วจิารณญาณของตนเอง กรุณาปรึกษาหวัหนา้งานของคุณหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอ่ืน ๆ 

ของกลุ่มหากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความหมายและขอบเขตของขอ้พึงปฏิบติัผลท่ีตามมา

จากการเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัอาจถึงขั้นรุนแรงมาก ทั้งท่ีเกิดข้ึนกบัเวซูเวยีส

และกบัพนกังานแต่ละคน โดยอาจเป็นการถกูปรับ ถกูลงโทษ ความเสียหายท่ีมีต่อช่ือเสียง

และการถกูด�าเนินการทางอาญา หากมีการสงสยัหรือระบุไดว้า่มีการฝ่าฝืนขอ้ควรปฏิบติัน้ี 

จะมีการด�าเนินการสอบสวนตามความเหมาะสม และหากพบวา่เกิดการฝ่าฝืนข้ึนจริง กจ็ะ

มีการด�าเนินมาตรการท่ีเห็นควร รวมถึงการลงโทษทางวนิยั และการปลดใหพ้น้จากหนา้ท่ี

ขอ้ควรปฏิบติัน้ี มีการทบทวนอยา่งสม�่าเสมอ โดยเราจะคอยตรวจตราวา่มีการยดึถือปฏิบติั

กนัหรือไม่อยา่งไร หากมีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัน้ี ควรแจง้ไปท่ี Group General 

Counsel 

พนักงานทกุคนไดรั้บการสนับสนุนใหป้รกึษากบัฝ่ายบรหิารเมือ่ใด 
กต็ามทีพ่วกเขาเกดิขอ้วติกเกีย่วกบัพฤตกิรรมหรอืการตดัสนิใจ ทีอ่าจ
ขดัแยง้กบัเนือ้หาและเจตนารมณข์องขอ้พงึปฏบิตันิี ้หรอืกฏหมาย
หรอืนโยบายใด ๆ หากคณุมขีอ้วติกใด ๆ โปรดหารอืกบัผูจั้ดการสาย
งานของคณุ หรอืผูจั้ดการอาวโุสในประเทศคณุหรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฏ
หมาย การรายงานขอ้วติกใด ๆ ของพนักงานจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัม ีHelpline สำาหรับแจง้ขอ้กงัวลของพนักงาน
ตลอด 24 ชัว่โมง และเว็บไซตเ์พือ่อำานวยการสะดวกกบัพนักงานใน
การแจง้ ขอ้หว่งใยของตน

จะไมม่พีนักงานผูใ้ดถกูทำาโทษหรอืถกูกลัน่แกลง้ใหเ้สยีเปรยีบเนือ่งจาก
การรายงานขอ้กงัวลทีก่ระทำาโดยสจุรติ บรษัิทจะไมย่อมนิง่ดดูายกบั
พฤตกิรรมการแกแ้คน้ผูท้ีร่ายงานขอ้วติกของตนตอ่บรษัิท

ขา้พเจา้จะหาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้

จากท่ีไหน?

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมถงึสำาเนาของนโยบายสง่เสรมิ 
โปรดเขา้ไปที ่ Vesuvius Intranet หรอืขอคำาปรกึษาจากเจา้
หนา้ทีด่า้นกฏหมายในทอ้งทีข่องคณุ สำาหรับเวอรช์ัน่อเีล็คโท
รนกิ
ของกฏระเบยีบอยูท่ี ่www.vesuvius.com

+ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หลกัการเหล่าน้ีสนบัสนุนโดยนโยบาย

การแข่งขนัและป้องกนั การผกูขาด

ทางการคา้
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