คำสั่ง
ที่ คส.คกก. 007/2559
เรื่ อง นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
เนื่องด้ วย บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจอย่างมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงกาหนดให้ มีนโยบายการแจ้ งเบาะแส หรื อเรื่ องร้ องเรี ยนจากการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชั่นของบุคคลในองค์กร
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยจัดให้ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ ง ผู้ร้องเรี ยนผู้ให้ ข้อมูลโดยสุจริ ตและผู้ที่ปฏิเสธการ
ทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ รวมทัง้ การเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
ให้ กับผู้แจ้ ง ผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าว โดยนโยบายนี ้ให้ ใช้ กบั บริ ษัท
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ดังนัน้ จึงได้ มีการพิจารณาเห็นควรให้ ยกเลิกคาสัง่ ที่
คส.คกก. 002/2558 เรื่ อง นโยบายการแจ้ งเบาะแส หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ ใช้ คาสัง่ ฉบับนี ้
แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริ มให้ กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี จริ ยธรรมทางธุรกิ จ
จรรยาบรรณของบริ ษัท และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
1.2 เพื่ อส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้ เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรื อการ
กระทาของบุคคลในองค์กร ที่กระทาผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรื อจรรยาบรรณ หรื อมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม หรื อ พฤติ ก รรมมิ ช อบที่ อ าจส่อ ไปในทางทุ จ ริ ต หรื อ คอร์ รั ป ชั่น โดยผู้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยนกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ เพื่อที่บริ ษัท ฯจะได้ ปรั บปรุ งแก้ ไข หรื อดาเนินการให้ เกิดความ
ถูกต้ อง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม
1.3 เพื่อให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูล รวมทังผู
้ ้ ที่ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ มัน่ ใจว่า
บริ ษัทจะคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้ อนจากการได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสหรื อ เรื่ อง
ร้ องเรี ยน การให้ ข้อมูล หรื อปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ รวมทังการแจ้
้
งผลให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยน หากเป็ นการกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ
2. คำจำกัดควำม
2.1 “บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัท บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
2.2 “บริ ษัทในเครื อ” หมายถึง บริ ษัทในกลุม่ ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2.3 “บุคคลในองค์กร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ

2.4 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
จากัด (มหาชน)
2.5 “คณะกรรมการพิจารณาการกระทาทุจริ ต และการคอร์ รัปชัน่ ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการ
กระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ของ บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
2.6 “คณะทางานตรวจสอบการกระทาทุจริ ต และการคอร์ รัปชั่น ” หมายถึง คณะทางานตรวจสอบการ
กระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ของ บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
2.7 “ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน” หมายถึง ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน ผู้บริ หาร หรื อ
กรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทเครื อ หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรื อทราบการกระทาผิดกฎหมาย
ผิดกฎระเบียบ หรื อผิดจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรื อพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริ ตของ
บุคคลในองค์กรของบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อ หรื อบุคคลใด ๆที่กระทาการแทนบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อ
2.8 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นบุคคลใน
องค์กรของบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อหรื อบุคคลที่กระทาการแทนบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อ
2.9 “ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน” หมายถึง ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากช่องทางต่าง ๆ ของการรับแจ้ งเบาะแสหรื อรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน
2.10 “ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน” หมายถึง ผู้ทาหน้ าที่เป็ นผอ.ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้ทาหน้ าที่รับเรื่ อง
และแจ้ งข้ อมูลรวมทังสรุ
้ ปผลในการดาเนินการ
3. ขอบเขตกำรแจ้ งเบำะแส หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
เมื่อพบเห็นหรื อสงสัยหรื อมีเหตุอนั ควรให้ เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อ หรื อบุคคลใด ๆ
ที่กระทาการแทนบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อ กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อจริ ยธรรมจรรยาบรรณของ
บริ ษัท ฯ หรื อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรื อพฤติกรรมมิชอบที่ อาจส่อไปในทางทุจริ ต และการคอร์ รัปชั่น
รวมทังการได้
้
รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ทังที
้ ่มีผลทางการเงินและมิใช่
ทางการเงิน รวมทังกรณี
้
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิงาน
4. เงื่อนไขและกำรพิจำรณำเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
4.1 ข้ อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นข้ อเท็ จจริ ง มีพยานหรื อหลักฐานชัดเจนเพียง
พอที่จะแสดงให้ เห็นว่ามีเหตุผล หรื อนาสืบหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการต่อไปได้
4.2 ผู้ที่แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะท
้
าให้ เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อเกิดความเสียหายใด ๆ แต่กรณีมีการเปิ ดเผย
จะท าให้ ส ามารถรายงานความคื บ หน้ า หรื อ สอบถามข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ ชี แ้ จง
ข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวก และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
4.3 ข้ อมูลที่ได้ รับจะถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น เพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดผล
กระทบกับผู้แจ้ งข้ อมูล โดยบริ ษัท ฯจะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หากไม่ได้ รับความ
ยินยอม
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4.4 ผู้ ที่ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้ ร้ องเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ม ครองสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค คลในองค์ ก ร หรื อ
บุคคลภายนอก
4.5 ระยะเวลาในการดาเนิ นการเรื่ องร้ องเรี ยน ขึน้ อยู่กับความซับซ้ อน และความเพี ยงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้ รับจากผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
ทังนี
้ ้บุคคลในองค์กรต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบและให้ ข้อเท็จจริ งต่างๆ ต่อกรณีการพบ
เห็นการกระทาที่ถกู ร้ องเรี ยน การทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่
5. กำรให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
บริ ษัทฯจะคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม หรื อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่
ดังนี ้
5.1 การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม หรื อผู้ปฏิเสธการ
ทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ หากเปิ ดเผยจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้แจ้ งข้ อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ไม่ทาการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน เช่น เลิกจ้ าง พักงาน เปลี่ยนงาน ข่มขู่หรื อการกระทาใด ๆ ที่ไม่
เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูล หรื อผู้ปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่
5.3 บุคคลใด ๆ ที่ได้ รับทราบเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องปกป้องข้ อมูลให้
เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ งเรื่ อง
ร้ องเรี ย น และผู้ใ ห้ ข้ อมูล เพิ่ มเติ ม หากจงใจฝ่ าฝื น บุคคลนัน้ ๆ จะถูก ลงโทษทางวิ นัย และ/หรื อ
ดาเนินการตามกฎหมายแล้ วแต่กรณี
6. กำรร้ องเรี ยนโดยไม่ สุจริต
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลใด ๆ ที่เป็ นพนักงานบริ ษัท ฯ ซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ามีเจตนาให้ เบาะแส
หรื อร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จจะได้ รับการลงโทษทางวินยั หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทานัน้
ทาให้ บริ ษัทฯได้ รับความเสียหาย บริ ษัทฯจะพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
7. ช่ องทำงในกำรแจ้ งเบำะแส หรื อร้ องเรี ยน
7.1 ทาง E-Mail
- คณะกรรมการตรวจสอบ : บริ ษัท บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
E-Mail address: ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.พรสิริ ปุณเกษม drpornsiri@yahoo.com
กรรมการตรวจสอบ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง parniangtong@gmail.com
กรรมการตรวจสอบ นายเสริ ม เฮนรี่ เพ็ญชาติ phenjati_serm@yahoo.com
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ : บริ ษัท บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th
- ผู้ตรวจสอบภายใน
E-Mail address : ia@patumrice.co.th
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7.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้ าส์ ชัน้ 3 ซอยสุขมุ วิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
8. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและหน้ ำที่
8.1 ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่บริ ษัทฯ จัดให้ มีขึ ้น
8.2 ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนให้ ผ้ ดู ูแลเรื่ องร้ องเรี ยนรั บทราบภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่
ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน
8.3 ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนต้ องจัดทาทะเบียนคุมเรื่ องร้ องเรี ยน และส่งเรื่ องต่อเพื่อ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการ
8.3.1 เรื่ องร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและการคอร์ รัปชั่น หรื อเรื่ องที่อาจส่อไปในทางทุจริ ต
และการคอร์ รั ป ชั่ น ให้ ส่ ง ผู้ ตรวจสอบภายใน ด าเนิ น การตรวจสอบ พร้ อมทั ง้ ส่ ง ให้
คณะกรรมการพิ จารณาการกระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชั่น หรื อคณะทางานตรวจสอบการ
กระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ ดาเนินการสอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง และแจ้ งเรื่ องให้ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ทราบ
8.3.2 เรื่ องร้ องเรี ยนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ส่อไปในทางทุจริ ตและ
การคอร์ รัปชัน่ ให้ สง่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลดาเนินการตามระเบียบที่กาหนด และแจ้ งผล
การดาเนินการต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบ
8.3.3 ทะเบียนคุมเรื่ องร้ องเรี ยน ควรมีข้อมูล เช่น
 ชื่อผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ยกเว้ นกรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่ อ
 วันที่ร้องเรี ยน
 ชื่อบุคคล และ/หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
 วันที่แจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ท
ู ี่เกี่ยวข้ องดาเนินการ
8.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทาทุจริ ต และการคอร์ รัปชั่น หรื อคณะทางานตรวจสอบการกระทา
ทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ พิจารณาข้ อเท็จจริ ง และสัง่ การ
8.4.1 หากผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง พบว่าเป็ นเรื่ องทุจริ ต และการคอร์ รัปชั่น ให้ ฝ่ายทรั พยากร
บุคคลดาเนินการลงโทษตามขันตอนของบริ
้
ษัท ฯ และแจ้ งผลต่อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.4.2 กรณี เป็ น เรื่ องร้ องเรี ย นจากผู้ไ ม่ร ะบุชื่ อ และไม่ส ามารถหาข้ อมูล เพิ่ มเติมได้ เพี ย งพอ ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาการกระทาทุจริ ต และการคอร์ รัปชัน่ หรื อคณะทางานตรวจสอบการ
กระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชั่น มีความเห็นให้ ข้อร้ องเรี ยนนัน้ ถูกปิ ดเรื่ องไป ให้ ผ้ ูดูแลเรื่ อง
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ร้ องเรี ยนส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บังคับบัญชา
ต้ นสังกัดของผู้ถกู ร้ องเรี ยนทราบ
8.4.3 หากผลการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง พบว่าผู้ถูกร้ องเรี ยนไม่มีความผิ ด หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิ ดจาก
ความเข้ าใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ ผ้ ดู แู ลแจ้ งเรื่ อง
ร้ องเรี ย นต่ อ ผู้ บัง คับ บัญ ชาต้ น สัง กัด ของผู้ ถู ก ร้ องเรี ย น พร้ อมแจ้ ง ให้ ผ้ ู แ จ้ ง เบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
8.5 กรณี ยังไม่สามารถหาข้ อเท็จ จริ งได้ หรื อการสอบสวนข้ อเท็จ จริ งของคณะกรรมการพิ จ ารณาการ
กระทาทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ หรื อคณะทางานตรวจสอบการกระทาทุจริ ต และการคอร์ รัปชัน่ ยังไม่
แล้ วเสร็ จ ให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนสรุ ปความคืบหน้ าในการดาเนินงานให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบ
ทุก 30 วันทาการนับจากวันที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน
8.6 ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ จะต้ องไม่มีส่ วนได้ เสียเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเป็ นผู้ถกู ร้ องเรี ยน
หากมีสว่ นเกี่ยวข้ องให้ ผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยนหารื อกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ พิจารณาความเหมาะสม
8.7 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อ ผู้ตรวจสอบภายใน มีส่วนได้ เสี ย ในเรื่ องร้ องเรี ย นหรื อเป็ นผู้ถูก
ร้ องเรี ยน ให้ ผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยนหารื อกับประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
9. กำรแจ้ งผลสรุ ปต่ อผู้ร้องเรี ยน
ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งผลให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนรับทราบภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ได้ รับ
ข้ อยุติจากการสอบสวนข้ อเท็จจริ งและสรุ ปผลไว้ ในทะเบียนคุมเรื่ องร้ องเรี ยน
10. บทลงโทษ
ผู้ที่กระทาการใดๆ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทาง
กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินยั หรื อเลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีอนั มิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้ งเบาะแส การร้ องเรี ยนต่อ
ผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามนโยบายนี ้ ให้ ถือว่าผู้นนกระท
ั้
าผิดวินยั และ
ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังต่
้ อบริ ษัทฯและผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์)
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร

คส.คกก. 2559007
อนุมตั ิใช้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2559

หน้ าที่ 5/5

