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บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

(The Whistleblowing Policy) 
 

 

บริษัทหลักทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญของการสรา้งวัฒนธรรม
องคก์รที่มีความโปร่งใสและซื่อสตัย ์ บริษัทจึงไดจ้ดัท านโยบายการแจง้เบาะแส เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหผู้้ที่มีส่วนไดส่้วน
เสียทัง้ภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกับกรณีที่อาจเกิดการทุจริต คอรร์ปัชนั หรือผิดต่อจริยธรรม
ทางธุรกิจหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทมีความโปรง่ใส เหมาะสม 
และเป็นธรรม ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
 

1. วัตถุประสงค ์(Purpose and Basis) 

1. เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ลกูคา้ คู่คา้ หรือบคุคลภายนอก  สามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือสามารถรายงานการกระท าใดๆ ที่เชื่อไดว้่าอาจขดัต่อขอ้ก าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ  

2. เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท มีความโปรง่ใส ยตุิธรรม และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

2. ค าจ ากดัความ (Definition of Terms) 

1. การแจง้เบาะแส หมายถึง การใหข้อ้มลูต่อบริษัทเก่ียวกับการกระท าที่เก่ียวขอ้งกับการผิดกฎหมาย การฝ่าฝืน
นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ  

2. ผูแ้จง้เบาะแส หมายถึง พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท 

3. หน่วยงานรบัแจง้เบาะแส   หมายถึง หน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานและ
ตรวจสอบภายใน  

4. หน่วยงานสอบสวนเบาะแส หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้ ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานและ
ตรวจสอบภายใน 

5. ผูถู้กกล่าวหา หมายถึง พนักงาน ผูบ้ริหาร ฝ่ายงานต่างๆ หรือ กรรมการของบริษัท ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าผิด
กฎหมาย การคอรร์ปัชั่น การติดสินบน และการฝ่าฝืนนโนยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 

 

3.  ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส (Scope of Application) 

1. พฤติกรรมที่น่าสงสยัเก่ียวกบัการกระท าที่ผิดกฎหมาย การคอรร์ปัชั่นและการติดสินบน 
2. พฤติกรรมที่น่าสงสยัเก่ียวกบัการฝ่าฝืน นโนบาย หรือกฎระเบียบภายในบรษิัท 
3. พฤติกรรมที่น่าสงสยัเก่ียวกบัการฝ่าฝืน ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการ 
4. พฤติกรรมที่น่าสงสยัเก่ียวกบัการกระท าใดๆ ที่ผิดจรยิธรรม 
5. พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่ได้รับโอนมาจากกลุ่มบริษัทหยวนต้า ตามนโยบาย Whistleblowing System and 

Implementation Measures  
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4. ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Reporting Channels and Methods) 

1. หน่วยงานรบัแจง้เบาะแส  - ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานและตรวจสอบภายใน  
บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 127  อาคารเกษรทาวเวอร ์ ชัน้ 15 ถ.ราชด าร ิ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์02-0098030-8036 

2. Email:  Compliance@yuanta.co.th 
 

ทั้งนี ้กรณีไดร้บัแจง้เบาะแสผ่านโทรศัพท ์หน่วยงานรบัแจง้เบาะแสตอ้งแจง้ใหผู้แ้จง้เบาะแสจัดท าเอกสารการแจง้
เบาะแสเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู   ในกรณีที่ผูแ้จง้เบาะแสปฏิเสธที่จะจดัท า
เอกสารตามขัน้ตอนท่ีก าหนด  หน่วยงานรบัแจง้เบาะแสอาจบนัทึกรายการดงักล่าว และพิจารณาว่าจะรบัแจง้เบาะแส
ดงักล่าวหรือไม่  
 

5. หน้าทีข่องผู้แจ้งเบาะแส (Duties of the Whistleblower) 

ในการแจง้เบาะแสต่อบรษิัท  ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งใหข้อ้มลูอย่างนอ้ย ดงันี  ้
1. ขอ้มลูที่ใชใ้นการติดต่อผูแ้จง้เบาะแสที่ชดัเจน  ซึ่งรวมถึง หมายเลขโทรศพัท,์ ท่ีอยู่, Email Address ของผูแ้จง้

เบาะแส 
2. ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับเรื่องที่แจ้งเบาะแส โดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอพรอ้มเอกสารหลักฐานที่

เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ามารถด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้ 
 

6. ขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ (Processing Timeframe and Whistleblower’s Notification) 

เมื่อไดร้บัแจง้เบาะแส  ใหด้  าเนินการดงันี ้
1. ใหห้น่วยงานรบัแจง้เบาะแสท าการบันทึกเรื่องดังกล่าวในทะเบียนคุม และด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล และ

หลักฐานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาว่าจะรบัแจง้เบาะแสเพื่อด าเนินการต่อหรือไม่  ส าหรบัเบาะแสที่ไดร้บัการ
พิจารณาใหด้ าเนินการต่อ ใหห้น่วยงานรบัแจง้เบาะแสส่งต่อกรณีดงักล่าวใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแส 

2. ใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแสด าเนินการสอบสวนเบาะแสใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวนัที่ไดร้บัแจง้
เบาะแส  อย่างไรก็ตามในระหว่างการสอบสวน หากเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาการสอบสวน ให้
ขยายเวลาการด าเนินการไดอ้ีกไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาในการสอบสวนทัง้หมดตอ้งไม่เกินกว่า 6 เดือน  

3. ใหห้น่วยงานรบัแจง้เบาะแสด าเนินการแจง้สถานะหรือผลของการสอบสวนให้ผูแ้จง้เบาะแสทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร หรือดว้ยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม 

 
7. หลกัการรับแจ้งเบาะแสและขั้นตอนการพิจารณาไม่ด าเนินการกับเบาะแสทีไ่ด้รับแจ้ง (Reports Filing  

    Principles and Procedures for Rejected Reports) 

หน่วยงานรบัแจง้เบาะแส อาจขออนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อพิจารณาไม่รบัแจง้เบาะแสเพื่อด าเนินการต่อ  
ในกรณีดงัต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตามยงัคงตอ้งบนัทึกเรื่องดงักล่าวในทะเบียนคมุและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไว้ 

1. ผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหข้อ้มลูติดต่อที่ชดัเจน 
2. เบาะแสท่ีไดร้บัแจง้ไม่อยู่ในขอบเขตตามที่ระบใุน “ขอ้ 3. เรื่องขอบเขตการแจง้เบาะแส” 

mailto:Compliance@yuanta.co.th
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3. เบาะแสที่ไดร้ับแจ้งไม่ระบุหรือให้รายละเอียดที่ชัดเจนตามที่ระบุใน “ข้อ 5. เรื่องหน้าที่ของผู้แจ้งเบาะแส”     
หรือกระท าดว้ยเจตนาที่เป็นเท็จ 

4. เบาะแสท่ีไดร้บัแจง้เป็นเบาะแสที่เคยถกูพิจารณาแลว้ว่าไม่มีขอ้บ่งชีใ้หส้อบสวนต่อ หรือเป็นเบาะแสที่เคยไดร้บั
การสอบสวนจนถึงที่สดุแลว้  ทัง้นี  ้ไม่รวมถึงกรณีที่ผูแ้จง้เบาะแสน าส่งเอกสารหลกัฐานใหม่ที่แสดงไดว้่าบรษิัท
จ าเป็นตอ้งด าเนินการสอบสวนกรณีดงักล่าวเพิ่มเติม 

5. เบาะแสที่ไดร้บัแจง้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง หรืออยู่ในชัน้การพิจารณาของศาล 
หรือไดร้บัการพิจารณาตดัสินจากหน่วยงานก ากับหรือศาลแลว้ หรือไดร้บัการไกล่เกล่ีย หรือเขา้สู่กระบวนการ
อนญุาโตตลุาการแลว้ 

 
ทัง้นี ้กรณีไดร้บัแจง้เบาะแสซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวเนื่องกบัเบาะแสที่ไดร้บัแจง้จากผูแ้จง้เบาะแสรายอื่นแลว้ หรือเรื่องที่ 
ไดร้บัแจง้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยบรษิัท  ใหด้  าเนินการรวบรวมและสอบสวนเบาะแสที่เพิ่งไดร้บัแจง้ ไปพรอ้มกนั 
กบัเบาะแสท่ีไดร้บัแจง้ก่อนหนา้   
 
ส าหรบัเบาะแสที่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ท่ีไดร้บัการพิจารณาวา่ไม่ตอ้งด าเนินการตอ่ แต่ใหท้ าการบนัทึกเก็บไวใ้นทะเบยีน 

นัน้ หากเรื่องที่ไดร้บัแจง้เป็นเรื่องส าคญั หรือมีหลกัฐานท่ีพิจารณาไดว้่าควรด าเนินการสอบสวนต่อ  บรษิัทอาจ 

พิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่เก่ียวขอ้งเป็นรายกรณี   กรณีเรื่องที่ไดร้บัแจง้เบาะแสเป็นเรื่องที่เก่ียวกบั 

ขอ้เสนอแนะใหท้ าการปรบัปรุงระบบงานของบรษิัท ใหด้  าเนินการจดัส่งเนือ้หาเฉพาะส่วน หรือด าเนินการตาม 

วิธีการที่เหมาะสม เพื่อแจง้ไปยงัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

8. หลกัการสอบสวนและขัน้ตอนการขอความร่วมมือเกี่ยวกบัการสอบสวน (Investigation Principles and  

    Cooperation Procedures)  

ในการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงส าหรับเบาะแสที่ได้รับแจ้งนั้น ก าหนดให้หน่วยงานสอบสวนเบาะแสต้อง
ด าเนินการภายใตห้ลกัการ ดงันี ้

1. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสอาจท าการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอความรว่มมือในการสอบสวน 

2. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสตอ้งด าเนินการดว้ยความยุติธรรม และเปิดโอกาสอย่างเพียงพอใหผู้ถู้กกล่าวหา 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิ หรือปฏิเสธขอ้กล่าวหาดงักล่าว 

3. หน่วยงานสอบสวนเบาะแสอาจแจ้งให้ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ที่ถูกกล่าวหา หรือผู้เก่ียวข้องเข้ามาพบ เพื่อให้
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ โดยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดงักล่าวเขา้ร่วมรบัฟังและใหค้วามเห็น
ตามควรแก่กรณี 

 
เมื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิเสรจ็สิน้แลว้ ใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแสจดัท าสรุปผลการสอบสวนพรอ้ม 

ขอ้แนะน าเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิารดงันี ้
- หากผูถ้กูกล่าวหาเป็นพนกังานระดบัทั่วไป ใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแสน าส่งผลการสอบสวนใหผู้บ้งัคบับญัชา

ของผูถ้กูกล่าวหาดงักล่าว   
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- หากผูถ้กูกล่าวหาเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ หรือเป็นพนกังานในระดบับรหิาร ตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่าย 
(Vice President) ขึน้ไป ใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแสส่งผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) เพื่อกลั่นกรองอีกชัน้หนึ่ง และด าเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

 
หากพบขอ้เท็จจริงจากการสอบสวนว่าเรื่องที่ไดร้ับแจง้เบาะแสเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  
บริษัทตอ้งด าเนินการลงโทษตามแนวทางการลงโทษที่บริษัทก าหนด และใหร้ายงานกรณีดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานไปยงัหน่วยงานก ากับภายนอกที่เก่ียวขอ้ง  
อย่างไรก็ตามก่อนการลงโทษหรือรายงานเรื่องดงักล่าว  บริษัทตอ้งใหผู้ถู้กกล่าวหาอธิบายขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ และให้
สิทธิแก่ผูถ้กูกล่าวหาในการอทุธรณผ์ลการพิจารณาดว้ย 
 

9. การด าเนินการและการติดตามภายหลงัการสอบสวน (Standard Operating Procedures for Investigation  

Follow-up)  

เมื่อเบาะแสไดร้บัการสอบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้ ใหห้น่วยงานสอบสวนเบาะแส ด าเนินการ  ดงันี ้ 
1. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทันที และจัดเตรียมมาตรการและแนวทาง

ป้องกนัแกไ้ข หรือมาตรการท่ีตอ้งด าเนินการโดยเรง่ด่วน 
2. แจง้ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งจัดท ารายงานการทบทวนขัน้ตอนการปฏิบตัิงานพรอ้มการก าหนดมาตรการและ

แนวทางป้องกนัแกไ้ขเพื่อมิใหเ้กิดเหตซุ  า้  โดยหน่วยงานสอบสวนเบาะแส ตอ้งด าเนินการติดตามกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งจนกว่ามาตรการท่ีจดัท าขึน้ดงักล่าวจะด าเนินการแลว้เสรจ็ 

3. กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนในเรื่องที่มีนัยส าคัญ หรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายที่มีนัยส าคญั ให้ฝ่ายงานที่ผูถู้กกล่าวหา
ปฏิบัติงานอยู่ หรือฝ่ายงานที่ถูกแจง้เบาะแส  รายงานมาตรการและแนวทางป้องกันแกไ้ขต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) / คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 

4. เพื่อเป็นการป้องกันชื่อเสียงของบริษัท บริษัทอาจมีการด าเนินการทางกฎหมายกับผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ 

 
10. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection Measures) 

หน่วยงานรบัแจง้เบาะแสตอ้งเก็บขอ้มลูที่ไดร้บัแจง้เป็นความลบัและห้ามเปิดเผยขอ้มลูใดๆ ที่อาจท าใหส้ามารถระบุ
ตวัตนผูแ้จง้เบาะแสได ้ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ชื่อ อาย ุที่อยู่ รูปรา่งลกัษณะ ต าแหน่งงาน ขอ้มลู
ที่เก่ียวขอ้ง รูปภาพ เป็นตน้  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกรณีที่ผูแ้จง้เบาะแสตกลงใหท้ าการเปิดเผยขอ้มลู หรือสมคัรใจใหเ้ปิดเผย
ตวัตนของตนเอง หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ทัง้นี ้บรษิัทก าหนดมาตรการในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ดงันี ้ 
1. ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ถูกเลิกจ้าง ให้ออกจากงาน ปรับลดเงินเดือน / ต าแหน่ง  หรือด าเนินการอื่นใดอัน

เนื่องมาจากการแจง้เบาะแส  อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้ง
องคก์ร หรือผูแ้จง้เบาะแสถกูสอบสวนและถกูลงโทษกรณีการท าผิดในกรณีอื่น 
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2. กรณีที่ผูแ้จง้เบาะแสถกูคกุคาม ข่มขู่ หรือถกูกระท าพฤติกรรมอื่นใดที่เป็นอนัตราย บรษิัทจะใหค้วามช่วยเหลือผู้
แจง้เบาะแสในการรายงานกรณีดงักล่าวไปยงัเจา้หนา้ที่ / หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

11. การด าเนินการกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Recusals Due to Conflicts of Interest) 

กรณีที่บุคลากรของบริษัทพบว่าตนอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรื่องที่ไดร้บัแจง้เบาะแส  บุคลากรดงักล่าว
ตอ้งใหข้อ้เท็จจรงิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัลกัษณะของความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าว และตอ้งขอไม่เขา้
ร่วมเป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกับการสอบสวนเบาะแสที่ไดร้ับแจง้ เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้ 

 

กรณีเบาะแสที่ไดร้บัแจง้เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับพนกังานหรือผูบ้ริหารของฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ภายใน  เบาะแสที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าวจะถูกโอนไปด าเนินการโดยฝ่ายบริหารความเส่ียง  โดยฝ่ายบริหารความเส่ียง
อาจขอความร่วมมือจากฝ่ายงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อเขา้รว่มในการด าเนินการ
และสอบสวน ตามขัน้ตอนและหลกัการดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 

12. การรวบรวมและการเก็บบันทกึ (Compilation and Preservation of Records) 

บริษัทจะท าการรวบรวมเอกสารหลกัฐาน ทัง้ในรูปแบบที่เป็นส่ิงพิมพห์รือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ที่เก่ียวกับการรบั
แจง้เบาะแส รวมถึงขัน้ตอนการสอบสวน และผลการพิจารณาเบาะแส โดยจะเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี    อย่างไรก็ตาม 
ก่อนครบระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าว หากมีเรื่องที่อาจน าไปสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย บริษัทจะจัดเก็บเอกสารที่
เก่ียวขอ้งไวจ้นกว่าขัน้ตอนทางกฎหมายจะแลว้เสรจ็ 

 

13.  การให้รางวัลและการลงโทษ (Rewards and Punishments) 

หากผูแ้จง้เบาะแสเป็นบคุลากรของบรษิัท และไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าไดท้ าการแจง้เบาะแสท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิซึ่งเป็นประ
โยขนต์่อระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท บรษิัทอาจพิจารณาใหร้างวลัส าหรบัการแจง้เบาะแสดงักล่าว  ทัง้นี ้
ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งแจง้เบาะแสโดยสจุรติ และไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงบรษิัทหรือบคุคลใดๆ ในบรษิัท  ทัง้นี ้หากไดร้บั
การพิสจูนแ์ลว้พบว่าไดท้ าการแจง้เบาะแส กล่าวหา หรือแสดงเอกสารหลกัฐานที่เป็นเท็จ บริษัทจะก าหนดบทลงโทษ
ตามขัน้ตอนและระเบียบภายในของบรษิัท 

 

14. การอบรมให้ความรู้ (Education and Training) 

     บรษิัทจะจดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกบั นโยบายการแจง้เบาะแส อย่างสม ่าเสมอ 
 

15. การมีผลบังคับใช้  (Implementation) 

นโยบายการแจง้เบาะแส รวมถึงการแกไ้ขใดๆ ที่อาจมีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงต่อไป  ใหม้ีผลบงัคบัใชเ้มื่อไดร้บัการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

 
 

 


