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ประกาศท่ี PST004/2559 
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

1.   บทน ำ 
 บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรอื “พเีอสทซี”ี) ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมตามหลกับรรษัทภิบาล  ยึดมัน่ในความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกคนใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุก
รปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถรอ้งทุกขร์อ้งเรยีน การ
ประพฤตผิดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนแจง้เบาะแสการ กระท าใด ๆ ทีไ่ม่ถูกตอ้ง  และใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนซึง่
อาจได้รบัผลกระทบจากการร้องเรยีนนัน้ เพื่อช่วยกนัปรบัปรุงแก้ไขหรอืด าเนินการให้เกดิความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส ทัง้นี้ 
ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสและเรื่องทีแ่จง้จะถูกเกบ็เป็นความลบั เพื่อป้องกนัการถูกละเมดิสทิธ ิ
 
2.   วตัถปุระสงค ์

1) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ร้องเรียนและแจ้ง              
เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

2)  ก าหนดช่องทางที่ปลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติเพื่อช่วยใหบุ้คคล
ใดกต็ามสามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

3)  ให้ความคุ้มครองพนักงานทีไ่ด้ร้องเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ รวมทัง้ให้ความร่วมมอืหรอื ความ
ช่วยเหลอืใด ๆ แก่บรษิทั  ไม่ใหถู้กคุกคาม ขม่ขู ่เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืสถานทีท่ างาน 

     พกังาน ไล่ออก หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 
4)  ป้องปรามการกระท าผดิและการทุจรติที่อาจเกดิขึน้ในบรษิทั  และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและลดความเสยีหายจากการ

กระท าผดิหรอืการทุจรติ 
5)  สง่เสรมิภาพลกัษณ์และการมจีรยิธรรทีด่ขีองบรษิทั 
 

3.  ขอบเขต 
1)   นโยบายนี้ใหใ้ชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทั 
2)  นโยบายนี้ครอบคลุมการกระท าผิดและการทุจริตทัง้ที่ปรากฎหรือส่งสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขาย                                               

สนิคา้/บรกิาร เจา้หนี้ ลกูคา้ คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูไ้ม่มสีว่นได้เสยีอื่น ๆ ซึง่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั 
 
4.   นิยำม 

1)  “กำรกระท ำผิด”  หมายถึง  การกระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ ของผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่    
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่            
เกีย่ขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

2)  “กำรทุจริต” หมายถึง การกะท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ ตนเอง       
หรอืผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
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2.1  การตกแต่งรายงาน การจัดท ารายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน                                
โดยเจตนาให้ผู้ใช้งานเข้าใจผดิ ซึ่งอาจท าได้ทัง้การละเว้นหรือการแสดงรายงานต่างๆ ของบริษัทไม่ถูกต้องตามความ    
เป็นจรงิ 
2.2  การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัในทางไม่เหมาะสม 
2.3  การคอร์รปัชัน่ หมายถึง การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ๆ โดยการน าเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การขอ การ                      
เ รีย กร้อ ง  กา ร ให้ห รือ รับสินบน  หรือประ โยช น์อื่ น ใด เพื่ อ เ ป็ นสิ่ ง จู ง ใ จกับ เ จ้ าห น้ าที่ ขอ งรัฐ  ห น่ วย งาน                               
เอกสาร หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย          
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน          
ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ รวมถงึการกระท าใด ๆ ทีข่ดัหรอืแยง้กบัหลกัจรยิธรรม 

3)  “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีต่างๆ ซึ่งได้ร้องเรียนหรือ       
แจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืการทุจรติใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัดว้ยเจตนาสจุรติ 

 
5.  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
      5.1  กรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูบ้งัคบับญัชำ 

5.1.1  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ      
ขอ้บงัคบัและนโยบายต่างๆ ของบรษิทั 

5.1.2  ส่งเสริมและจดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อ       
ป้องกันการกระท าผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงท าความเข้าใจลักษณะของ          
การกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนักถึงความผิดปรกติที่บ่งชี้         
ถงึการกระท าผดิหรอืทุจรติ 

5.1.3  ท าใหม้ัน่ใจว่าพนกังานทุกคนในหน่วยงานไดร้บัทราบนโยบายฉบบันี้ 
5.1.4  สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส         

การกระท าผดิและการทุจรติ 
5.1.5   เมื่อพบการกระท าผดิหรอืทุจรติเกดิขึน้ใหแ้จง้กบัผูร้อ้งเรยีนตามทีบ่รษิทัก าหนดโดยทนัที 

    5.2   พนักงำน 
5.2.1  รบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ 
5.2.2  แจ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาในสายงานทราบและหรอืตามช่องทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้โดยทนัท ีหากพบเหน็

หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติเกดิขึน้ 
           5.2.3  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ท าหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและ         

เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ 
    5.3   หน่วยงำนทรพัยำกรบุคคล 
           ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารและพนักงานในการน านโยบายนี้ไปใช้ปฏิบัติ รวมทัง้สื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ที่           

จ าเป็น 
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6.  แนวปฏิบติั 
     6.1  เบำะแสท่ีควรรำยงำน 
            6.1.1     การกระท าทีทุ่จรติคอรร์ปัชัน่ และ/หรอืฉ้อโกง 
          6.1.2     การใชอ้ านาจในทางมชิอบ 
          6.1.3     การใชเ้งนิ ทรพัยส์นิ และ/หรอืสิง่อ านวยความสะดวกของบรษิทัโดยไม่ไดร้บัการอนุมตัิ 
          6.1.4     มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรอืต าแหน่ง โอกาสทางธุรกจิ 
          6.1.5     การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/หรอื จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
          6.1.6     มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงและการกระท าทีเ่ป็นอนัตราย และ/หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
          6.1.7     การละเลย และ/หรอืการทุจรติคอรร์ปัชัน่ต่อหน้าที ่
          6.1.8     การเปิดเผยขอ้มลูบรษิทัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
          6.1.9     การกระท าทีเ่สีย่งต่อความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิ สิง่อ านวยความสะดวกและ/  
                      หรอืต่อพนกังานของบรษิทั 
          6.1.10   การกระท าทีไ่ม่ไดม้าตรฐานวชิาชพี 
          6.1.11   การปกปิดขอ้มลูดงักล่างขา้งตน้ 
          6.1.12   การกระท าทีข่ม่ขู ่คุกคาม สามชกิของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั 
     6.2  เบำะแสท่ีไม่ควรรำยงำน 
          6.2.1     ขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็และไม่มเีหตุอนัเป็นสมควร 
          6.2.2     ขอ้มลูทีเ่ป็นการใสร่ายป้ายส ี
          6.2.3     ขอ้มลูทีไ่ม่มหีลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานเพยีงพอ 
 
7.  กำรแจ้งเรือ่งรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตงำนเบำะแส 
    7.1 ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็น                                                  

ว่าเหมาะสมดงันี้ 
          7.1.1     แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป) 
          7.1.2     สง่ E-mail ถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th     
          7.1.3     สง่จดหมายถงึเลขานุการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 
               บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
     อาคารพเีอสท ี325/1 ถนนพหลโยธนิ 
     แขวงสายไหม  เขตสายไหม 
     กรุงเทพมหานคร 10220 
  หรอืสง่ E-mail : info@pst.co.th 
   7.2 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต หากพบว่ามีการกระท าผิด                                                               

หรอืการทุจรติใด ๆเกดิขึน้ ใหแ้จง้คณะกรรมการบรษิทัโดยทนัทเีพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
   7.3  ผูร้อ้งเรยีนควรกรอกขอ้มลูในแบบแจง้เรื่องรอ้งเรยีน/เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติตามเอกสารแนบอย่าง 
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เพียงพอเพื่ อให้สามารถน าไปสอบหาข้อเท็จริงได้ เช่น บุคคลที่ เกี่ยวข้อง ลักษณะและรายละเอีย ดของ                
เหตุการณ์ วันที่และข้อมูล ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้บริษัท      
สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

        7.4  ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรท าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาบริสุทธิ ์แม้ว่าภายหลัง                 
บริษัทได้ด าเนินการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด าเนินการลง โทษใด ๆ          
กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้              
ท าด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและ               
พนักงานตามข้องบังคับเกี่ยวกับการท างาน หมวดที่ 5 ว่าด้วยวินัย โทษทางวินัยและบทก าหนดโทษการกระท า           
ผิดทางวินัยพนักงานของบริษัท ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้           
ออกจากงาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 
8.  กำรด ำเนินกำรของบริษทั 

         8 . 1  กรณีข้อร้อ ง เรียนที่มี ต่ อกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และประธานเจ้าห น้าที่บ ริหาร  ให้ประธาน                  
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้องเท็จจริงและพิจารณาโทษ หากพิจารณาแล้วพบว่ามีมูล             
ความจริงจะน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู้การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้ร่วมพิจารณาและก าหนดโทษ             
ตามทีเ่หน็สมควร 

         8.2  กรณีข้อร้องเรียนที่มีต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสัง่ให้ผู้ตรวจ          
สอบภายในของบริษัทด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพิจารณา             
แลว้พบว่ามมีลูความจรงิ ใหพ้จิารณาและก าหนดโทษตามทีเ่หน็สมควร 

         8.3  หากการพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลหรือขาดหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้            
กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา            
พิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า               
การตามทีไ่ดถู้กกล่าวหา 

         8.4  หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหาถือว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของ            
บริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี้ค าตัดสินของ      
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบถอืเป็นอนัสิน้สดุ 

         8.5   หากการกระท านัน้ผดิต่อกฎหมาย อาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย 
         8.6  หากการร้องเรียนโดยไม่สุจริต ถ้าเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท  บุคคลนัน้จะได้รับโทษทางวินัยด้วย                          

แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัจะด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆ 
 
9.  กำรคุ้มครองผูแ้จ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 

         9.1  ในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ  นามสกุลของผู้แจ้งเบาะแสโดยระบุหมายเลข
โทรศัพท์ หรือ e-mail หรืออื่นๆเพื่อความสะดวกในการสอบถาม  และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่หากไม่มีการ             
ระบุชื่อ และ/หรอื ทีต่ดิต่อบรษิทัจะไม่พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนนัน้ 

         9.2  บริษัทจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดและ               
การทุจรติ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืหรอืใหค้วามช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาคตสิจุรติ 

         9.3   ในกรณีทีพ่นกังานถูกขม่ขู ่คุกคาม ใหแ้จง้ต่อหวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคลโดยทนัท ีเพื่อด าเนินการใหค้วาม                                








