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ประกาศเลขที่ PST 020/2559 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) – (ฉบับแก้ไข) 

 
กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯมีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง ตลอดจน
ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี รวมทัง้บริษัท ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบ  เพื่อให้
มัน่ใจวา่ บริษัท มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัคอร์รัปชัน่
กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั่น
ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ บริษัทฯ มีนโยบายในการสนบัสนนุให้คู่ค้า พนัธมิตร ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 
ตระหนกัและให้ความส าคญัในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยให้มีการสือ่สารผา่นช่องทางตา่งๆ ที่เหมาะสมไปยงัผู้มีสว่นได้เสยี บริษัท จึง
ได้จดัท า “นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อดแูล
การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของกลุม่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
 
 ค านิยาม 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา  การขอ การ
เรียกร้อง การให้หรือการรับสนิบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิง่จงูใจกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานของเอกชน หรือ
ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าอยา่งหนึ่งอย่างใดที่ผิด กฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนั
เป็นการเอือ้ประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ต่อองค์กร ตนเอง  หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด 
รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้  

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือการ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองในนามบริษัท เพื่อให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า  
 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution,Donations and Aid Grants) อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท 
เนื่องจากกิจกรรมดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการ
คอร์รัปชัน่  
 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกตา่งจากการบริจาคเพื่อการกศุล 
โดยอาจกระท าได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสนิค้า หรือช่ือเสยีงของบริษัท โดยด าเนินการในนามบริษัท  
 ค่าของขวัญ (Gifts) ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other) หมายถึง การรับหรือการให้สิ่งตอบ
แทนหรือเงินในรูปแบบของขวญั(Gifts) และ/หรือ รูปแบบค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปแบบอื่น (Others) แก่/จาก
บคุคลใดๆ  

ผู้ที่ เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บตุร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท
และบริษัทในกลุม่ 
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 

เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและผู้ที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ  ทัง้นีก้ าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนนโยบายและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบายไม่ฝักไฝ่ทางการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางด้านการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรค
การเมืองใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท ทัง้นีไ้มร่วมถึงการท่ีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตามสทิธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง อนัจะท าให้บริษัทสญูเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องและ
การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 
 
นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 
 บริษัทฯมีนโยบายวา่การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุจะต้องกระท าในนามบริษัทเทา่นัน้ และด าเนินการผ่าน
ขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผู้มีอ านาจของบริษัท จะต้องมีการควบคมุดแูลการบริจาคเพื่อการกศุลหรือการให้เงินสนบัสนนุในรูปแบบตา่งๆ 
เพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินกิจกรรมดงักลา่วจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน่ โดยการก าหนดขัน้ตอนและการควบคมุที่ชดัเจน
รัดกมุ ตลอดจนการสอบทานและติดตามเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ได้  
 
นโยบายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 บริษัทฯมีนโยบายที่ห้ามกรรมการ และพนกังานต้องไมรั่บหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึใดๆ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตวัแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน และคู่ค้าทาง
ธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึง่ประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เว้นแต่ เป็นการให้หรือรับ
ของขวญั ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้า 
เหมาะสมกบัโอกาส และต้องมีมลูคา่ไมม่ากเกินปกติวิสยั  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตัินโยบาย รวมถึงก าหนดให้มีระบบที่สนบัสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนของบริษัทได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านคอร์รัปชัน่
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง  เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป และก ากับดูแลนโยบาย มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิภาระหน้าที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่ก าหนดไว้ 
3.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบตัิ สนับสนนุทรัพยากร สื่อสารและ
สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบั ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบตัิ และ มาตรการ สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้บริษัทในเครือ พิจารณาน านโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่นีไ้ปใช้หรือประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจน
น าความเห็นและข้อแนะน าของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ ข้อก าหนดของกฎหมาย 
4. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจในการด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และข้อก าหนดขอหน่วยงานก ากบัติดตาม เพื่อให้มัน่ใจว่ามี
ระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.  กรรมการ และพนกังานทกุระดบัของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมทัง้กฎระเบียบ และนโยบาย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดงันี ้
1. กรรมการบริษัท และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไมเ่ข้าไป
เก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัท ตอ่ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. ไมใ่ห้สนิบนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหนว่ยงานของรัฐ หรือตวัแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อให้มีการตอบ
แทนการปฏิบตัิที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานบริษัท 
3.. ไม่รับสินบนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อเอือ้
ประโยชน์ตอ่ข้อตกลงหรือสญัญาทางธุรกิจ การจดัซือ้จดัจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท 
4. พนกังานทุกระดบัถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยงัผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบ
พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการคอร์รัปชัน่ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษา
กับผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่
ก าหนดไว้ 
5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท จะต้องไม่มี
พนกังานรายใดที่จะถกูลดขัน้ ถกูลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบ โดยบริษัทจะใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
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ร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามวิธีปฏิบตัิในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดงัที่ปรากฎในนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิด (Whistle Blowing Policy) ประกาศที่ PST004/2559 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
6. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชัน่เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัท
ก าหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7. บริษัทจะให้ความส าคญัในการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนกังานและผู้ที่
เก่ียวข้องกบับริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
8.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีใ้ห้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การ
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัท าสื่อสารท าความ
เข้าใจกบัพนกังานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
9.การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” 
“จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทัง้ระเบียบ และคู่มือการปฏิบตัิงานของบริษัทฯที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทจะ
ก าหนดขึน้ตอ่ไป 
10.บริษัทฯก าหนดให้บอกกลา่วประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก เช่น อีเมล์
ภายในองค์กร เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) เป็นต้น 
 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงกบัการเกิดการคอร์รัปชัน่ พนกังานของบริษัทฯทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วย
ความระมดัระวงัในเร่ืองที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล/การให้เงินสนับสนุน/การ
รับให้ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
1.บริษัทฯให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนบัสนนุ ไม่เข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักไฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึง่
หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 
2.บริษัทฯและพนกังานทกุระดบั จะไมน่ าเงินทนุหรือทรัพยากรใดๆของบริษัทฯไปใช้ในการช่วยเหลอืทางการเมือง และการสนบัสนนุแก่
พรรคการเมืองใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์การด าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
4.การบริจาคนัน้จะต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นไปเพื่อการกุศล โดยไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หรือ 
หนว่ยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป 
5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนนุ จะต้องมีเอกสารจากผู้ขอรับบริจาคหรือขอรับเงินสนบัสนนุ โดยระบวุตัถปุระสงค์
ของการบริจาคและสนบัสนนุดงักลา่ว แนบประกอบกบัใบค าขออนมุตัิการจ่าย และน าเสนอให้ผู้มีอ านาจอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิตาม
ระดบัอ านาจอนมุตัิของบริษัท (Level of Authorization:LOA) 
6.การให้/รับ ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่ 035/2557 ระเบียบการให้และ
รับซึง่คา่ของขวญัรางวลั ฉบบัแก้ไข ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558  
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การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯก าหนดให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการคอร์รัปชั่นโดยให้รายงานต่อคณะท างาน
บริหารความเสีย่ง  เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯสามารถควบคมุ ติดตามและปอ้งกนัความเสีย่งด้านการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้กบัองค์กร
ได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
 
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงธุรกิจ ข้อบงัคบั และ ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยคณะท างานบริหารความเสีย่ง 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการกระท าอนั
ส่อไปในทางประพฤติมิชอบและทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามประกาศเลขที่ 4/2559 เร่ืองนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing Policy)  ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

- แจ้งผู้บงัคบับญัชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการขึน้ไป) 

- สง่ E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th 

- สง่จดหมายถึงเลขานกุารบริษัท ตามที่อยูด่งันี ้

  บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 

 อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

        หรือ E-mail : info@pst.co.th 

 
 
 

ผ่านการพจิารณา และอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังที ่    7/2559    เม่ือวนัที ่ 11 สิงหาคม 2559         
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